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3Słowo od Przewodniczącej2 Spis treści

P ierwsze miesiące 2016 r. niosą ze sobą
wiele pracy. Wynegocjowane we wrześ-
niu ubiegłego roku wzrosty wynagrodzeń
dla naszej grupy zawodowej to wciąż go-

rący temat. Rozporządzenia w sprawie ogólnych
warunków umów wprowadzające mechanizm
podniesienia wynagrodzeń pozwoliły częściowo
rozwiązać problem skandalicznie niskich zarob-
ków pielęgniarek i położnych. Przepisy te speł-
niły swoją funkcję, bo pozwoliły zażegnać ogro-
my konflikt, który na jesieni 2015 r. groził wybu-
chem – wystarczy tylko wspomnieć naszą wrześ-
niową manifestację, w której uczestniczyło kil-
kanaście tysięcy pielęgniarek i położnych z ca-
łej Polski. Gwarantowane wzrosty wynagrodzeń
miały również na celu pobudzenie rynku pracy
dla pielęgniarek i położnych, uatrakcyjnienie na-
szego zawodu i przyciągnięcie do niego chęt-
nych, tak aby w końcu Polska mogła opuścić osta-
tnie pozycje europejskich rankingów podających
liczbę pielęgniarek przypadającą na tysiąc miesz-
kańców w danym kraju.

Obecny rok to czas wyzwań i dalszej walki
o wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Za wszelką cenę będziemy podejmować działa-
nia neutralizujące krytyczne głosy w sprawie
naszych podwyżek, które są przykre zwłaszcza
dlatego, że wyrażają je przedstawiciele nie tyl-
ko pracodawców, ale i innych związków zawo-
dowych. O stanowisku OZZPiP w tej sprawie
przeczytają Państwo na stronach 8-9.

Ten rok będzie szczególny również pod innym
względem – mamy nadzieję, że wkrótce w poczet
błogosławionych zostanie zaliczona Hanna
Chrzanowska. To pierwsza polska pielęgniarka
wyniesiona na ołtarze. O szczegółach i historii
procesu beatyfikacyjnego tej niezwykłej kobie-
ty opowiada ojciec Gabriel Bartoszewski z war-
szawskiego zakonu kapucynów.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragnę także złożyć Państwu najserdeczniejsze
życzenia. Niech będzie to czas spędzony w to-
warzystwie rodzin i najbliższych, który pozwo-
li chociaż na chwilę zapomnieć o troskach ży-
cia codziennego.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce nowy
numer biuletynu Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych „W Pigułce”.
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Hanna Chrzanowska (na zdj. z ojcem), ur. 7 października 1902 r.
w Warszawie, córka historyka literatury prof. Ignacego Chrzanow-
skiego i Wandy Szlenkier ze znanej warszawskiej rodziny. Pie-
lęgniarstwo pochłonęło ją po maturze, przerwała studia poloni-
styczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, by w 1922 r. rozpocząć
naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, którą ukończyła
w 1924 r. Na stypendia naukowe jeździła do Francji, Belgii i Sta-
nów Zjednoczonych. W 1926 r. została instruktorką pielęgniarstwa
w krakowskiej Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek.
W latach 1929-1939 redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Pol-
ska” powstały przy Polskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Zawo-
dowych. Po wybuchu wojny pomagała uchodźcom i przesiedleń-
com, szukała rodzin dla osieroconych dzieci. Po wojnie w Uni-
wersyteckiej Szkole Pielęgniarsko-Położniczej w Krakowie kiero-
wała działem pielęgniarstwa społecznego i domowego, gdzie uczy-
ła pielęgniarki, jak poza szpitalem troszczyć się o obłożnie cho-
rych. Członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Pisała
nie tylko teksty poświęcone pracy pielęgniarek i materiały naukowe
(współautorka podręcznika „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdro-
wotnej”), lecz także wiersze i opowiadania.
Od końca lat 50., po przejściu na przymusową emeryturę, na tere-
nie krakowskich parafii opiekowała się najbardziej zaniedbanymi
i zapomnianymi chorymi cierpiącymi w domach. Działania te, dzię-
ki wsparciu m.in. ks. Karola Wojtyły i pozyskaniu ochotników
spośród studentów, przekształciła w zorganizowane pielęgniarstwo
parafialne. Podkreślała zarówno ważność podstawowych zabie-
gów przy chorym, jak mycie, karmienie, usuwanie odleżyn, jak
i dbałość o kontakt z nim, o okazanie mu zainteresowania. Człowiek
chory był dla niej najważniejszy.
W 1964 r. dzięki pomocy Wojtyły zapoczątkowała w Trzebini reko-
lekcje i modlitwy dla chorych i niepełnosprawnych. W 1956 r. zosta-
ła oblatką benedyktyńską, w 1965 r. dostała od papieża Pawła VI
krzyż Pro Ecclesia et Pontifice w uznaniu postawy i pracy. Bliscy
mówili o niej „cioteczka”, doceniając mądrość, ciepło, niezwykły
humor. Od 1966 r. chorowała na raka, zmarła w Krakowie w 1973 r.

W swojej pracy
podkreślała za-
równo ważność
podstawowych
zabiegów przy
chorym, jak my-
cie, karmienie,
usuwanie odle-
żyn czy popra-
wianie pościeli,
jak i dbałość
o kontakt z nim,
o okazanie mu
zainteresowania
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Z wieloletnią współpracownicą, instruktorką
Zofią Szlendak (H. Chrzanowska z prawej)

Kardynał Wojtyła z wizytą u chorych podczas rekolekcji
w Trzebini. H. Chrzanowska stoi druga od lewej

Rodzinne zdjęcia H. Chrzanowskiej zebrane
do dokumentacji heroiczności cnót zmarłej

W Watykanie trwa ostatni
etap procesu beatyfikacyjne-
go Hanny Chrzanowskiej,
niezwykłej polskiej pielęgniar-
ki. Specjalnie dla biuletynu
OZZPiP kapucyn ojciec
Gabriel Bartoszewski
wyjaśnia szczegóły procesu
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listopad 1998 r. – listopad 2002 r. W procesie
diecezjalnym w Krakowie trybunał podczas 80 sesji przesłuchuje
72 świadków znających Hannę Chrzanowską (biskupa, sześciu
kapłanów, dziewięć sióstr zakonnych, 56 osób świeckich).

2002 r.
listopad Zakończenie procesu diecezjalnego. Zgodnie

z procedurą beatyfikacyjną z akt sporządzony zostaje odpis,
tzw. transumpt. Zeznania w języku polskim przetłumaczone zo-
stają na język włoski. Akta oryginalne zostają złożone w archi-
wum kurii metropolitalnej krakowskiej, a transumpt w Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

2006 r.
28 lipca Kardynał Franciszek Macharski mianuje ks. Mieczy-

sława Niepsuja postulatorem przy Kongregacji.

26 września Uroczyste otwarcie procesu w Kongregacji.
Upoważniony urzędnik sprawdza, czy proces diecezjalny prze-
prowadzono zgodnie z prawem.

2008 r.
11 stycznia Kongregacja wydaje dekret o ważności proce-

su. To potwierdzenie wiarygodności wszystkich dokumentów
i ich przydatności w pracy nad przygotowaniem dokumentacji
o heroiczności cnót Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.

8 lutego Jezuita ks. Hieronim Fokciński zostaje relatorem
procesu – pod jego kierunkiem postulator opracowuje dokumen-
tację o heroiczności cnót (w 2010 r., po przejściu ks. Fokcińskie-
go na emeryturę, jego następcą zostaje ojciec profesor Zdzisław
Kijas, franciszkanin).

11 listopada Kongregacja przyjmuje akta procesu diecezjal-
nego o domniemanym uzdrowieniu za przyczyną Sługi Bożej
Hanny Chrzanowskiej.

1 grudnia Kongregacja wydaje dekret, mocą którego uznaje,
że proces diecezjalny przeprowadzony w Krakowie w latach
1998-2002 jest ważny i może stanowić materiał do opracowania
dokumentów o heroiczności cnót.

Od stycznia 2008 r. postulator sprawy ks. Niepsuj wraz
z dr. Aleksandrem Nowakiem opracowuje dokumentację proce-
su o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej, która składa się na
700-stronicowy tom „Positio super vita, virtutibus et fama san-
ctitatis” („O życiu, cnotach heroicznych i sławie świętości”) – na
zdj. u góry po prawej. Zawiera on m.in. studium o heroiczności
cnót zmarłej (wiara, nadzieja, miłość Boga i bliźniego, roztrop-
ność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie, pokora, czystość,
ubóstwo, posłuszeństwo), omówienie jej duchowości, informa-
cje o sławie świętości, zeznania świadków, biografię Sługi Bożej,
omówienie pism, diariusza i poezji Hanny Chrzanowskiej, relację
Komisji Historycznej, ocenę teologiczną pism Sługi Bożej.
Tom trafia na trzy miesiące do ośmiu konsultorów teologów do
przestudiowania i zaopiniowania, czy Sługa Boża praktykowała

heroiczność cnót chrześcijań-
skich (czy życiem wyróżniała
się wśród ludzi, czy jej życie
budziło podziw).
Po dyskusji i tajnym głosowaniu wszystkie opi-
nie zostają zaprotokołowane w fascykule. Dokumentację przejmu-
je komisja kardynałów i biskupów, która też orzeka o heroiczności
i podejmuje ostateczną decyzję. Prefekt Kongregacji przedstawia
wyniki badań komisji do aprobaty papieżowi Franciszkowi, który
przyjmuje je do wiadomości i poleca opublikować dekret o hero-
iczności cnót.

2015 r.
1 października Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych publi-

kuje dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej, czyli ogła-
sza, że w opinii Kościoła Sługa Boża cieszy się chwałą błogosła-
wionych. Hannie Chrzanowskiej przysługuje odtąd tytuł Czcigod-
nej Sługi Bożej. Kolejnym etapem jest udowodnienie cudu otrzy-
manego już za wstawiennictwem Sługi Bożej Hanny Chrzanow-
skiej – w Kongregacji trwają prace nad dokumentacją cudu.

Bogu niech będą dzięki.
Oprac. ojciec Gabriel Bartoszewski

z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie

Hanna Chrzanowska zmarła w Krako-
wie 29 kwietnia 1973 roku. Żegnali
ją chorzy, pielęgniarki, duchowień-
stwo, siostry zakonne i wierni z mia-
sta i okolic. Przewodniczący uroczy-

stościom pogrzebowym kardynał Karol Wojtyła
mówił w homilii: – Dziękujemy Ci za to, że byłaś
wśród nas; że byłaś taka, jaka byłaś. Dziekują Ci
za to opiekunki chorych, siostry zakonne, pielę-
gniarki, studenci – cały Kościół w Krakowie.
Dla mnie byłaś wielką pomocą i umocnieniem.
Pokładamy nadzieję w Twoim dziele i jego przy-
szłości wśród nas.

W dwadzieścia lat po śmierci Hanny Chrza-
nowskiej Zofia Szlendak-Cholewińska, uczenni-
ca, a następnie wieloletnia współpracownica Cio-
teczki, poddała myśl o szczególnym upamiętnie-
niu życia Chrzanowskiej. 4 grudnia 1995 r. Kato-
lickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

Polskich zwróciło się z pisemną prośbą do kar-
dynała Franciszka Macharskiego, metropolity
krakowskiego, o rozpoczęcie procesu beatyfika-
cyjnego śp. Hanny Chrzanowskiej.

1997 r.
1 marca Arcybiskup metropolita krakowski Franciszek Ma-

charski w imieniu wiernych Kościoła krakowskiego zwraca się do
prymasa Polski, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
kardynała Józefa Glempa z prośbą o opinię Konferencji w sprawie
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej,
zmarłej w opinii świętości. Dostaje pozytywną odpowiedź.

15 marca Kardynał Macharski zgodnie z przepisami prawa
kanonizacyjnego mianuje trzyosobową Komisję Historyczną
złożoną z biegłych historyczek do zebrania i zbadania autentycz-
ności pism drukowanych i niedrukowanych oraz dokumentów
Hanny Chrzanowskiej.

28 kwietnia Metropolita krakowski otrzymuje pismo arcybi-
skupa Alberta Bovonego, prefekta Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych z Rzymu, zezwalające na rozpoczęcie procesu beatyfi-
kacyjnego Hanny Chrzanowskiej w archidiecezji krakowskiej.

1998 r.
3 października Arcybiskup Macharski mianuje ks. Antonie-

go Sołtysika postulatorem procesu beatyfikacyjnego Hanny
Chrzanowskiej. To przedstawiciel archidiecezji w prowadzeniu
procesu, stale współpracujący z Trybunałem Beatyfikacyjnym
i udzielający informacji arcybiskupowi.

10 października Postulator przedkłada arcybiskupowi pis-
mo z prośbą o urzędowe rozpoczęcie procesu. Motywem jest

przedstawienie dowodów
na to, że śp. Hanna Chrza-
nowska cieszy się sławą
świętości wśród ludu Boże-
go i pozostawiła przykład
do naśladowania w życiu
chrześcijańskim.

3 listopada Pierwsza
sesja trybunału diecezjal-
nego w składzie: delegat
biskupa ks. Stefan Ryłko,
promotor wiary ks. Andrzej
Scąber, notariusz ks. An-
drzej Grodecki, notariusz
pomocniczy Maria Cherian.
Członkowie trybunału i Ko-
misji Historycznej składają przysięgę o zachowaniu tajemnicy.
Metropolita krakowski ogłasza otwarcie procesu beatyfikacji
Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej i prosi wiernych archidiecezji
o przesyłanie pism lub wspomnień dotyczących zmarłej lub in-
formowanie o otrzymanych dzięki niej łaskach.

11 listopada Postulator ks. Sołtysik ogłasza publicznie
skład komisji procesowej (delegat ks. Stefan Ryłko, promotor
sprawiedliwości ks. Andrzej Scąber, notariusze aktuariusze
Maria Cherian i ks. Andrzej Grodecki).

K A L E N D A R I U M P R O C E S U
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W Watykanie trwa dokumentowanie
cudu, do którego doszło dzięki
H. Chrzanowskiej

W 2015 r. na polecenie papieża
Franciszka opublikowano dekret
o heroiczności cnót H. Chrzanowskiej

- Dziękuje Ci cały Kościół w Krakowie - żegnał
Cioteczkę kardynał Wojtyła

3 listopada 1998 r. kardynał
Macharski otworzył proces
beatyfikacyjny H. Chrzanowskiej
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Pielęgniarki z różnych części kraju alarmują
ponadto, że pracodawcy – niechętni podwyżkom
– antagonizują środowisko pielęgniarskie i po-
łożnicze z pozostałymi pracownikami lecznic
i sugerują, że placówki tracą finansowo na wzro-
ście wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. – In-
formacje przekazywane w zakładach pracy, ja-
koby pielęgniarki i położne poprzez wywalczo-
ne przez siebie podwyżki zablokowały możliwość
uzyskania od NFZ zapłaty za nadwykonania wy-
pracowane w 2015 r., są nieprawdziwe – podkre-
śla przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz.
Zaleca też, by w razie nieprzestrzegania zapisów
rozporządzenia odwoływać się do Ministerstwa
Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sytuację zaostrza również fakt, że część praco-
dawców podwyżki wynegocjowane z rządem wy-
korzystuje do tego, by pozbawić pielęgniarki i po-
łożne regulaminowych premii i innych dodatko-
wych form wynagrodzenia.

ATAK
Z NIESPODZIEWANEJ STRONY

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych oraz dwie organizacje praco-
dawców: Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan
kwestionują zasadność i sposób przyznania pod-
wyżek pielęgniarkom i położnym. W liście do re-
sortu zdrowia stwierdzają, że podwyżki dla naszej
grupy zawodowej to „prawa nabyte wadliwie”, wo-
bec czego „nie podlegają ochronie konstytucyj-
nej”. Dodają także, że „konstrukcja prawna zawar-
ta w omawianej regulacji jest rozwiązaniem dy-
skryminacyjnym (...) wobec innych grup zawo-
dów medycznych i jako takie stanowi źródło licz-
nych niepokojów społecznych” (z pisma NSZZ „So-
lidarność”, OPZZ, Pracodawców RP, Konfederacji
Lewiatan z 23 listopada 2015 r. do Ministra Zdro-
wia). Organizacje przeciwne są również propono-

wanym normom zatrudniania pielęgniarek i po-
łożnych: 0,6 etatu na łóżko oraz 0,7 etatu na łóżko
(oddziały zabiegowe).

Lucyna Dargiewicz podkreśla, że ww. może na-
ruszyć tak długo budowany, wciąż kruchy kom-
promis. Zdaniem szefowej Związku czas na pod-
noszenie argumentów, które padają obecnie, już
minął. Wówczas jednak nikt podobnych uwag nie
zgłaszał. – Oba rozporządzenia Ministerstwa Zdro-
wia musiały przejść kontrolę Rządowego Centrum
Legislacji, i tym samym uzyskały akceptację ich
zgodności z przepisami ustawowymi i Konstytu-
cją RP – podkreśla liderka OZZPiP.

NEGOCJACJE TRWAJĄ
Wciąż pod znakiem zapytania stoją też podwyż-

ki dla pielęgniarek zatrudnionych u podwykonaw-
ców centrów ratownictwa medycznego (według
przyjętych przepisów podwyżki przysługują jedy-
nie pracownikom jednostek związanych umową
z NFZ, a w systemie ratownictwa medycznego kon-
trakty zawierają centra RM, nie podwykonawcy)
oraz pracujących w domach pomocy społecznej.
Szanse na podwyżki dla pielęgniarek w CRM zma-
lały po tym, jak obecny Sejm odrzucił poprawkę do
budżetu na 2016 r. uwzględniającą podwyżki wy-
nagrodzeń dla pielęgniarek pracujących u podwy-
konawców ratowniczych.

Na początku marca w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w spra-
wie pielęgniarek zatrudnionych w DPS. Szefowa re-
sortu Elżbieta Rafalska zapewniła kontynuację prac
nad poprawą ich sytuacji (pielęgniarki zatrudnio-
ne w instytucjach pomocy społecznej podlegają
MRPiPS). Mowa o liczącej prawie 6 tys. osób grupie
zawodowej, która opiekuje się 76 tys. pacjentów.
Gorsze położenie tych pielęgniarek wynika z obo-
wiązujących przepisów, według których w katego-
rii usług oferowanych przez domy pomocy społecz-
nej brakuje świadczeń pielęgniarskich.

Zgodnie z ustaleniami, które zapadły
po długich negocjacjach między rządem,
NFZ, OZZPiP i NIPiP w październiku
2015 r., pielęgniarki i położne mają za-
gwarantowany wzrost średniego wyna-

grodzenia o 1600 zł brutto brutto w czterech etapach
po 400 zł brutto brutto. Pierwsza podwyżka musi
nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r., kolejne
do końca sierpnia 2017, 2018 i 2019 r. Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia zagwarantowało również
wzrost wynagrodzeń grup pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej,
pomijanych dotąd przez rządzących.

STAWKA ZA NISKA, BY STARCZYŁO
Zgodnie z rozporządzeniem MZ od 1 stycznia

2016 r. tzw. stawka kapitacyjna powinna wzros-
nąć tak, by miesięczne wynagrodzenie pielęgnia-
rek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej
w skali kraju było wyższe o 400 zł. DO OZZPiP za-
częły jednak napływać sygnały, że stawka kapita-
cyjna zaproponowana przez NFZ nie pozwoli na
zaplanowany wzrost wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych. Przewodnicząca Związku Lucyna

Dargiewicz w liście z 7 stycznia 2015 r. do prezesa
Funduszu interweniowała, by dostosować kwotę
do zobowiązań, jakie złożył wobec pielęgniarek
i położnych resort zdrowia. „Z propozycji zarzą-
dzenia prezesa NFZ wynika, że stawka wzrasta tyl-
ko o kwotę 0,19 zł, co daje łącznie kwotę 328,70 zł
w przypadku uśrednionej liczby pacjentów. Ana-
logiczne uwagi dotyczą wynagrodzeń położnej

POZ i pielęgniarki lub higienistki szkolnej” – osza-
cował Związek w piśmie do NFZ. Jeszcze jako pre-
zes narodowego płatnika Tadeusz Jędrzejczyk
w odpowiedzi z 15 stycznia 2015 r. tłumaczył, że
wyliczenia przedstawione przez Związek nie
uwzględniały korekt stosowanych w rozliczeniach
ze świadczeniodawcami, wynikających ze zróż-
nicowania stawek ze względu na wiek pacjentów,
a dzięki tym korektom stawka kapitacyjna final-
nie może być wyższa. Sytuacja pielęgniarek
i położnych z POZ jest różna w poszczególnych za-
kładach pracy. W części mimo zamieszania wo-
kół stawki ruszyła wypłata wyższych wynagro-
dzeń. Są jednak miejsca, gdzie podwyżki są nadal
zamrożone. Tam regionalne oddziały OZZPiP
wspierają pielęgniarki i położne w wyegzekwowa-
niu przyznanych im praw.

Mimo że od porozumienia zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych
a Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia minęło już pięć miesięcy,
pielęgniarki wciąż mają problem z wyegzekwowaniem podwyżek od pracodawców

OZZPiP podpisał porozumienie
z ośmioma związkami zawodowymi
pracowników branży medycznej
(Ogólnopolskim Związkiem Zawo-
dowym Pracowników Diagnostyki
Medycznej i Fizjoterapii, Ogólno-
polskim Związkiem Zawodowym
Techników Medycznych Radiotera-
pii, Ogólnopolskim Związkiem Za-
wodowym Pracowników Fizjotera-
pii, Krajowym Związkiem Zawodo-
wym Pracowników Ratownictwa
Medycznego, Krajowym Związkiem

Zawodowym Pracowników Medycz-
nych Laboratoriów Diagnostycz-
nych, Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Techników Medycz-
nych Elektroradiologii, Ogólnopol-
skim Związkiem Zawodowym Fizjo-
terapia, Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Lekarzy), w którym zo-
bowiązuje się do wspólnych działań
na rzecz sprawiedliwych wynagro-
dzeń w ochronie zdrowia. Związki
zwróciły się z pismem do premier
Beaty Szydło. Oczekują spotkania

z premier i przygotowania przez
rząd projektu ustawy przewidującej
minimalne stawki pensji zasadni-
czej dla poszczególnych grup zawo-
dowych, stanowiące odniesienie
do przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w gospodarce (analo-
gicznie jak w innych służbach).
W razie braku pozytywnej reakcji
na przedstawione postulaty zapo-
wiadają, że skorzystają z prawa do
organizowania wszelkich form akcji
protestacyjnych.

RAZEM PO SPRAWIEDLIWE PŁACE

Były już prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk tłumaczył,
że po uwzględnieniu korekt w rozliczeniach ze świadczeniodawcami

stawka kapitacyjna może być wyższa

Podwyżka
- trudna sprawa

DO OZZPiP zaczęły napływać
sygnały, że w niektórych za-
kładach podstawowej opieki
zdrowotnej stawka kapita-
cyjna zaproponowana przez
NFZ nie pozwoli na zaplano-
wany wzrost wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych.

”
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Pod koniec stycznia Ministerstwo Zdro-
wia wydało projekt rozporządzenia
w sprawie medycznych czynności ra-
tunkowych, które mogą być udzielane
przez ratownika medycznego samo-

dzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu, oraz
w sprawie świadczeń zdrowotnych innych niż
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
udzielane przez ratownika medycznego samo-
dzielnie (poza podmiotami leczniczymi i w nich)
lub na zlecenie lekarza. Rozporządzenie zawiera
wykaz tych czynności w pięciu załącznikach.

Jako podstawę prawną rozporządzenia wska-
zano upoważnienie ustawowe zawarte w art. 11
ust. 11 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, wprowadzone ustawą
z 25 września 2015 r. (o zmianie ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym, ustawy o dzia-
łalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych
ustaw), która weszła w życie 2 grudnia 2015 r.

URZĘDOWY SPOSÓB
NA BRAKI KADROWE

Wedle ministerialnego uzasadnienia zawarte-
go w rozporządzeniu „nowelizacja ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym umożliwia ratownikowi medyczne-
mu wykonywanie zawodu nie tylko w jednost-
kach systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, ale również poza nimi, tj. wszędzie
tam, gdzie ratownicy medyczni mogą być przy-
datni ze względu na posiadane kwalifikacje
i doświadczenie, m.in.: w ramach ratownictwa gór-
skiego, morskiego, górniczego, wodnego, w jed-
nostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych, Ministrowi Obrony Narodowej i innych.
Umożliwienie ratownikowi medycznemu wyko-
nywania zawodu w innych podmiotach leczni-
czych niż te, które posiadają zespół ratownictwa

medycznego bądź szpitalny oddział ratunkowy,
może stanowić uzupełnienie braku wystarczają-
cej liczby pielęgniarek”.

UCIERPI NA TYM PACJENT
22 lutego Zarząd Krajowy OZZPiP skierował do

Ministra Zdrowia swoje stanowisko w tej sprawie.
W naszej odpowiedzi podnosimy przede wszyst-
kim niemożność wzajemnego zastępowania za-
wodów pielęgniarki i ratownika medycznego.
Świadczenia zdrowotne udzielane przez pielę-
gniarkę zostały dokładnie zdefiniowane jako: ca-
łodobowe, obejmujące pielęgnację i rehabilitację
pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz
zapewnienie im produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia od-
powiedniego do stanu zdrowia, a także prowadze-
nie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków
ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do sa-
moopieki i samopielęgnacji w warunkach domo-
wych. Ratownik medyczny natomiast ma za za-
danie zapewnić pomoc każdej osobie w stanie na-
głego zagrożenia życia i zdrowia. Uzupełnienie
liczby pielęgniarek w sposób wskazany w rozpo-
rządzeniu niesie więc ze sobą groźbę realnego za-
grożenia bezpieczeństwa pacjentów.

WYMAGANIA NIEZGODNE
Z USTAWĄ

W ocenie OZZPiP czynności, które wg rozporzą-
dzenia ma wykonywać ratownik medyczny, nie
są zgodne z założeniami i programem jego kształ-
cenia przed- i podyplomowego, a taką zgodność

narzuca delegacja ustawowa zawarta w art. 11
ust. 11 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym w brzmieniu obowią-
zującym od 1 stycznia 2016 r. (delegacja obejmuje
określenie w drodze rozporządzenia zakresu me-
dycznych czynności ratunkowych, które mogą być
udzielane przez ratownika medycznego samo-
dzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu, oraz
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne

czynności ratunkowe, które mogą być udzielane
przez ratownika medycznego samodzielnie lub na
zlecenie, jednak przy jednoczesnym kierowaniu
się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ra-
mach kształcenia przed- i podyplomowego).

Ministerstwo Zdrowia rozszerza kompetencje
wszystkich ratowników medycznych – bez wpi-

sania do rozporządzenia wymogu ukończenia do-
datkowych kursów i mimo różnic występujących
między programem kształcenia ratowników
w studium zawodowym i na studiach licencjac-
kich (program w studium zawodowym jest znacz-
nie okrojony w stosunku do programu licencjatu).

RATOWNIK
NIE JEST LEKARZEM

Oto najważniejsze ze szczegółowych uwag
OZZPiP dotyczących treści rozporządzenia:

� W każdym przypadku, gdy mowa o upraw-
nieniu ratownika do podawania leków, powinno
być wskazane, do których leków się to odnosi.

� Wpisanie do medycznych czynności ratun-
kowych czynności, które de facto nimi nie są, np.
wśród medycznych czynności ratunkowych, któ-
re ratownik może wykonywać samodzielnie, za-
warto podawanie leku Ondansetron przeciw wy-
miotom wywołanym chemio- i radioterapią. Wy-
mioty te to skutki uboczne procesu leczenia, a nie
stan zagrożenia życia.

� W załączniku dotyczącym świadczeń zdro-
wotnych innych niż medyczne czynności ratun-
kowe, których ratownik może udzielać samodziel-
nie poza podmiotami leczniczymi, nie doprecy-
zowano, jakich podmiotów leczniczych to doty-
czy.

� OZZPiP uważa za zbędne zapisy o możliwo-
ści wykonywania przez ratowników „pobierania
krwi do badań laboratoryjnych” i „zabezpieczania
materiału do badań diagnostycznych”.

� Niektóre czynności dozwolone do samodziel-
nego wykonania przez ratownika wg OZZPiP
powinny być wykonywane na zlecenie lekarza,
np. płukanie żołądka.

� OZZPiP wskazuje konieczność zmiany kla-
syfikacji „świadczeń zdrowotnych innych niż me-
dyczne czynności ratunkowe, które mogą być
udzielane samodzielnie przez ratownika medycz-
nego w podmiotach leczniczych” na „świadcze-
nia zdrowotne inne niż medyczne czynności ra-
tunkowe, które mogą być udzielane przez ratow-
nika medycznego na zlecenie lekarza systemu
i w podmiotach leczniczych mających oddział
SOR lub centrum urazowe”.

� OZZPiP zwraca uwagę, że niektóre z upraw-
nień nadanych ratownikom przewyższają upraw-
nienia pielęgniarskie i równe są uprawnieniom
lekarzy (np. przy pobieraniu krwi do badań labo-
ratoryjnych decyzja o tym, jakie badania wyko-
nać u pacjenta, czy wykonanie segregacji medycz-
nej w placówce medycznej); w ustawie o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym nie ma zapisu
o tym, by ratownik medyczny diagnozował pa-
cjenta.

Uważamy, że
w rozporządzeniu
do każdego punktu
kompetencji zawodowych
wykonywanych przez
ratownika medycznego
samodzielnie i pod
nadzorem lekarza
bezwzględnie należy
dodać „tylko w ramach
czynności ratunkowych”

”

Resort zdrowia problemy z brakiem pie-
lęgniarek proponuje rozwiązać przez
zwiększenie uprawnień ratowników me-
dycznych. Projekt rozporządzenia w tej
sprawie wysłano do konsultacji kilku-
dziesięciu instytucjom, w tym OZZPiP.
Oto nasze uwagi

Ratownicy nas nie zastąpią
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neurologii (tomografia komputerowa), anestezjo-
logii i intensywnej terapii. Czekamy na wszystko.

WYPISYWANIE RECEPT
NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU

Jednym z elementów skrócenia kolejek było
nadanie pielęgniarkom uprawnień do wystawia-
nia recept. Po ukończeniu specjalistycznego kur-
su pielęgniarki będą mogły wystawiać recepty
m.in. na leki przeciwbólowe, przeciwpasożytni-
cze, znieczulające działające miejscowo oraz prze-

ciwzakaźne stosowane np. w niedokrwistości
i chorobach gardła. Po zbadaniu pacjenta będą
mogły także kierować go na podstawowe badania
diagnostyczne, np. morfologię krwi, badanie EKG
oraz prześwietlenie klatki piersiowej. Niestety,
przepisy nie są dopracowane. Pisanie recept to
nie jest mechaniczna czynność, wymaga czasu.
Skoro lekarze są przez NFZ wynagradzani za po-
rady recepturowe, to pielęgniarkom i położnym
też należy się za to wynagrodzenie. Tymczasem
nikt nam za wypisywanie recept nie płaci, ale to
oddzielny temat, wróćmy do kursów umożliwia-
jących wypisywanie recept. Póki co osoby decy-
dujące o organizacji ochrony zdrowia podeszły do
sprawy po macoszemu, po wejściu w życie aktu
prawnego nakładającego na naszą grupę zawo-
dową nowe obowiązki pielęgniarki i położne mog-
ły skorzystać z komercyjnych kursów organizo-

wanych przez prywatne firmy. Chętnych było jed-
nak niewielu, według danych resortu jak dotąd
szkolenia ukończyło zaledwie sto osób. Nie ukró-
ci to kolejek i z pewnością nie wróży rychłego
wzrostu pozycji Polski w rankingu EHCI.

PLUS ZA AKTYWNOŚĆ
I SZCZEPIENIA

Żeby nie było tak źle – zostaliśmy docenieni za
zagwarantowanie w systemie legislacyjnym praw
pacjenta, zmniejszenie liczby zgonów spowodo-
wanych chorobami sercowo-naczyniowymi oraz
udarami mózgu, wskaźnik szczepienia niemow-
ląt, wysoki poziom aktywności fizycznej oraz ła-
twy, szybki dostęp do nowych leków. Niestety,
w rankingu ogólnym zdobyliśmy tylko 523 punk-
ty na 1000 możliwych. Dla porównania Holandii,
zwycięzcy rankingu, przyznano 916 punktów.
Mamy więc co poprawiać.

ROZMAWIAJMY I POPRAWIAJMY
Wskazujący rozwiązania i obnażający słabości

ranking stanowić może swoiste vademecum do-
brych praktyk dla zarządzających ochroną zdro-
wia w Polsce. Jako przewodnicząca największe-
go wśród zawodów medycznych w Polsce związ-
ku zawodowego (OZZPiP skupia w swych struk-
turach 80 000 członków) nieustannie zabiegam
o rozwój organizacji ochrony zdrowia. Opiniuje-
my projekty aktów prawnych, uczestniczymy
w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
spotykamy się z przedstawicielami administra-
cji państwowej i samorządowej. Wierzę, że dobrze
prowadzony dialog, zarówno na szczeblu ogólno-
polskim, jak i lokalnym, zaowocuje pojawieniem
się nowych lub nowelizacją istniejących już prze-
pisów regulujących funkcjonowanie opieki zdro-
wotnej w taki sposób, iż nie będziemy musieli
wstydzić się zatrważająco niskiej pozycji Polski
w europejskich czy międzynarodowych rankin-
gach medycznych.

523 punkty na 1000 możli-
wych - tyle zdobyła Polska
w rankingu ogólnym”
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� gwarancję praw pacjenta w systemie legislacyjnym,
� zmniejszenie liczby zgonów wywołanych

chorobami sercowo-naczyniowymi i udarami
mózgu,

� wskaźnik szczepienia niemowląt,
� wysoki poziom aktywności fizycznej,
� łatwy, szybki dostęp do nowych leków.

DOCENIONO NAS ZA:Pod koniec stycznia światem polskiej
ochrony zdrowia wstrząsnęła wiado-
mość o dramatycznie niskiej pozycji
naszego kraju w Europejskim Konsu-
menckim Rankingu Zdrowia (Euro

Health Consumer Index, EHCI). Ranking, uznawa-
ny przez Komisję Europejską za wyznacznik
jakości w ochronie zdrowia, definiuje i porównu-
je standardy opieki zdrowotnej przez pryzmat
m.in. dostępu do świadczeń medycznych, profi-
laktyki i leków, dostępu do informacji i wyników
leczenia. Pozycja Polski w zestawieniu z roku
na rok jest niższa (w 2012 r. – 27. miejsce,
w 2014 – 31.). W ubiegłym roku zajęliśmy niechlub-
ne, przedostatnie miejsce – 34. Za nami jest tylko
Czarnogóra.

REJESTRACJA ONLINE? MARZENIE
Ranking przeprowadzany jest na podstawie da-

nych statystycznych, ankiet wypełnianych przez
pacjentów oraz badań prowadzonych przez
szwedzką firmę Health Consumer Powerhouse
Ltd. Jakość opieki zdrowotnej oceniana jest na
podstawie kilkudziesięciu wskaźników podzielo-
nych na sześć dyscyplin:

� Prawa pacjenta, gdzie za wskaźniki przyj-
muje się m.in.: zagwarantowanie pacjentom ich
praw poprzez wydanie odpowiednich przepisów
prawa, rejestr wiarygodnych lekarzy, stały dostęp
do dokumentacji medycznej, prawo do zasięga-
nia drugiej opinii, internetowa rejestracja do spe-
cjalistów czy e-recepty;

� Dostępność, czyli czas oczekiwania, gdzie
sprawdza się m.in.: bezpośredni (bez skierowań)
dostęp do specjalistów, rozpoczęcie terapii nowo-
tworowej w czasie krótszym niż 21 dni, uzyskanie
badania TK (tomografii komputerowej) w czasie
krótszym niż 7 dni, czas oczekiwania na SOR;

� Wyniki leczenia takich chorób jak m.in.:
udary mózgu, nowotwory, choroby sercowo-na-
czyniowe, zakażenia szpitalne, depresja;

� Zakres i dostępność świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym: liczba przeszczepów nerek,
liczba zabiegów zaćmy, dostęp do dentystyki w sy-
stemie publicznym, dostęp do opieki długotermi-
nowej, dostępność cięć cesarskich czy nawet nie-
formalne opłaty dla lekarzy;

� Prewencja, w tym: stopień nadciśnienia, pa-
lenia, spożycia alkoholu, niezdiagnozowana cu-
krzyca, szczepienia w ośmiu kategoriach (tężec,
krztusiec, polio etc.), szczepienia HPV, aktywność
fizyczna;

� Farmaceutyki – poziom refundacji leków
na receptę, dostęp do nowych leków przeciwno-
wotworowych, dostęp do nowych leków na schi-
zofrenię, używanie antybiotyków.

Oberwało się Polsce praktycznie w każdym as-
pekcie organizacji i funkcjonowania ochrony zdro-
wia. To, co w tej chwili jest europejską normą, u nas
pozostaje daleko w tyle. Przykłady? Prawie wszę-
dzie w Europie bez problemu zarejestrujemy się
online do konkretnych świadczeniodawców, naj-
prawdopodobniej nawet z poziomu aplikacji za-
instalowanej w telefonie. W Polsce próbujemy do-
dzwonić się do wiecznie zajętych rejestracji i za-
pisać się na ręcznie prowadzone listy kolejkowe
(ewentualnie pozostaje nam wycieczka na zapi-
sanie się do wybranego specjalisty w danej pla-
cówce). Pomimo wejścia w życie szczegółowych,
skomplikowanych procedur wciąż miesiącami
lub dłużej czekamy na wizytę u specjalisty, na za-
biegi, na terapię, przede wszystkim w onkologii,

Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, cyt. za www.medexpress.pl

– Oberwało się Polsce praktycznie
w każdym aspekcie organizacji
i funkcjonowania ochrony zdrowia
– komentuje wyniki Europejskiego
Konsumenckiego Rankingu Zdrowia
przewodnicząca OZZPiP
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Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach
z 12 maja 2015 r. w sprawie o uznanie wypo-
wiedzenia dla pielęgniarki za bezskuteczne.

Powódka Z.K. pozwała Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w S. za to, że zwolnił ją z pracy na podstawie fikcyjnego powodu, i zażą-
dała przywrócenia na stanowisko. Była zatrudniona jako pielęgniarka
w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w zakładzie w W., a przez
ostatni rok pracy w SPZOZ w S. W listopadzie 2012 r. ze względu na trud-
ną sytuację ekonomiczną dyrektor pozwanego SPZOZ rozmawiała z po-
wódką o jej dobrowolnym odejściu z pracy, ponieważ Z.K. nabyła upraw-
nienia emerytalne. Pielęgniarka chciała jednak dopracować do paździer-
nika 2014 r., do momentu nabycia praw do nagrody jubileuszowej za
40-lecie pracy. W sierpniu 2013 r. podobną rozmowę przeprowadziła z po-
wódką naczelna pielęgniarka SPZOZ, ale Z.K. ponownie się nie zgodziła.
4 października 2013 r. SPZOZ wypowiedział jej umowę o pracę ze skut-
kiem rozwiązującym na dzień 31 stycznia 2014 r. Jako przyczynę wska-
zał redukcję zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek związaną z ko-
niecznością obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu i powołał się na
przepisy art. 10 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pra-
cy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844).

Sąd rejonowy oddalił powództwo. Wskazał, że przeprowadzo-
ne dowody potwierdzają trudną sytuację ekonomiczną pozwanego, i usta-
lił, że na spotkaniu dyrektor SPZOZ z kadrą kierowniczą opracowano kry-
teria wyboru pracowników do zwolnienia (w pierwszej kolejności zwalnia-
ne miały być osoby z dodatkowym źródłem dochodu, w szczególności
mające prawo do emerytury lub świadczenia przedemerytalnego). Przy-
jął, że redukcja w grupie pielęgniarek dotyczyła całego zakładu, i uznał,
że powódka nie została skrzywdzona, ponieważ ma prawo do emerytury
i nie ma nikogo na utrzymaniu.

Pełnomocnik powódki złożył apelację od wyroku. Zarzucił
sądowi niedostateczne przeanalizowanie materiału dowodowego, błęd-

ną interpretację i niewłaściwe zastosowanie przepisów, w szczególności
art. 10 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
Domagał się zmiany wyroku i przywrócenia powódki na stanowisko,
względnie uchylenia orzeczenia i ponownego rozpoznania sprawy.

Sąd okręgowy rozpatrujący apelację zgodził się z pełno-
mocnikiem powódki, że sąd rejonowy nie dość wnikliwie ocenił ma-
teriał dowodowy, i przez to naruszył art. 233 § 1 kpc. Uznał, że zwolnienie
pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy wymaga określenia
szczegółowych kryteriów wyboru pracowników do zwolnienia i podania
pracownikowi, jakie kryterium wobec niego zastosowano (pozwany SPZOZ
przyjął za kryterium sześć punktów, z zestawienia nie wynikało jednak,
czy punkty są równorzędne, czy podlegają gradacji; pracodawca dopie-
ro w toku procesu podał zestawienie pielęgniarek wraz z ich wykształce-
niem, stażem pracy, kwalifikacjami i ilością dni zwolnień lekarskich, któ-
re było podstawą do wytypowania powódki do zwolnienia). Sąd okręgo-
wy odniósł do sprawy orzeczenie Sądu Najwyższego (tj. wyrok z dnia
25 stycznia 2013 r. I PK 172/12 i wyrok z dnia 20 stycznia 2015 r. I PK 140/14)
o tym, że w razie likwidacji jednego lub jednego z kilku stanowisk sam ten
fakt nie jest wystarczającą konkretyzacją przyczyn wypowiedzenia. Pra-
codawca musi poinformować pracownika o okolicznościach decyzji o zwol-
nieniu. Przyczyna ma być konkretna, a okoliczności muszą precyzyjnie
odnosić się do pracownika. Ujawnienie ich dopiero w sądzie narusza prze-
pis art. 30 § 4 kp. Sąd okręgowy stwierdził zatem, że pozwany pracodaw-
ca, podając powódce jako przyczynę wypowiedzenia redukcję etatów
w grupie zawodowej pielęgniarek, uczynił to w sposób zbyt ogólny. Osta-
tecznie sąd okręgowy uznał, że wypowiedzenie
powódce umowy o pracę zostało dokonane z narusze-
niem prawa w rozumieniu art. 45 § 1 kp (naruszenie prze-
pisów o wypowiadaniu umów o pracę). Zmienił zaskarżo-
ny wyrok i zasądził na rzecz Z.K. odszkodowanie odpo-
wiadające trzymiesięcznemu wynagrodzeniu na podsta-
wie art. 45 § 2 kp w zw. z art. 58 kp. Przywracanie powódki do
pracy uznał za niecelowe ze względu na zmniejszenie liczby etatów poz-
wanego i uprawnienie pielęgniarki do pobierania emerytury.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 4 lip-
ca 2013 r. dotyczący braku odpowiedzialności
pielęgniarki za szkodę powstałą podczas wy-
konywania zabiegu zdjęcia szwów.

15 lutego 2008 r. powódka poddała się zabiegowi usunięcia zmiany skór-
nej w okolicy prawej piersi, który zakończył się założeniem szwów. Za-
bieg przeprowadzała lekarz H.S., której asystowała pielęgniarka T.P. W trak-
cie zbierania wywiadu medycznego powódka poinformowała, że zdarza-
ły jej się omdlenia, jednak zapytana, czy choruje na padaczkę, zaprzeczy-
ła. Podczas wizyty kontrolnej lekarz prowadząca poinformowała powód-
kę, że wyjeżdża na urlop, a powódka zgodziła się na wykonanie zdjęcia
szwów bez udziału lekarza. 28 lutego zgłosiła się na zabieg. Poinformo-
wała pielęgniarkę T.P., że w związku z wcześniejszą wizytą u stomatolo-
ga czuje się zdenerwowana. Pielęgniarka zaproponowała przełożenie

zabiegu, powódka wyraziła jednak wolę wykonania go tego dnia. W gabi-
necie zabiegowym powódka położyła się na kozetce. W trakcie zabiegu
pielęgniarka odwróciła się i podeszła do stolika po gazik. W tym momen-
cie u powódki wystąpiły drgawki, E.M. przygryzła język, straciła przytom-
ność i spadła z kozetki na podłogę. Wystąpił u niej bezdech, szczękościsk,
napięcie mięśni oraz zasinienie twarzy. T.P. natychmiast zaczęła udzie-
lać pierwszej pomocy. Po chwili udało jej się wsunąć między szczęki szpa-
tułkę, rozpoczęła też masaż serca. Po kilkukrotnym uciśnięciu mostka
powódka odzyskała przytomność. Przy pomocy drugiej pielęgniarki i jed-
nego z pacjentów T.P. ułożyła powódkę na kozetce. W związku z objawa-
mi, które wystąpiły i które są typowe przy epilepsji, pielęgniarka T.P. po
raz kolejny zapytała powódkę, czy nie choruje na tę chorobę, jednak otrzy-
mała odpowiedź przeczącą. Do gabinetu przybyła pozwana J.E., która
wezwała karetkę pogotowia, a T.P. telefonicznie poinformowała o zda-
rzeniu męża powódki.

Powódka domagała się zasądzenia od pozwanej odszko-
dowania, renty wyrównawczej i zadośćuczynienia za szko-
dę majątkową i krzywdę doznane wskutek wypadku, podczas które-
go doznała urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym. Wywodziła, że zabieg
powinien przeprowadzić lekarz, a nie pielęgniarka, do której obowiązków
nie należało zdejmowanie szwów. Ponadto twierdziła, że zabieg został
przeprowadzony niezgodnie ze standardami medycznymi a pielęgniarka
nie przygotowała akcesoriów do jego wykonania. Jako konkretną przy-
czynę doznanej szkody i krzywdy wskazała upadek z kozetki (sąd pier-
wszej instancji wskazał, że podstawę prawną roszczeń stanowiły przepi-
sy art. 444 § 1 i 2 kc, art. 445 § 1 kc w zw. z art. 415 kc). Ostatecznie

powódka powiązała odpowiedzialność pozwanej z samym zaistnieniem
zdarzenia na terenie jej przychodni.

W ocenie sądu pierwszej instancji zgodnie z art. 2 ustawy
z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r. nr 57,
poz. 602 ze zm.) obowiązującej w momencie wykonania zabiegu zawód
pielęgniarki był zawodem samodzielnym, co jednak nie przeszkadzało
temu, że w określonym zakresie w procesie leczenia pielęgniarka była
podporządkowana lekarzowi. Pielęgniarkę zdejmującą szwy należało
uznać za podwładną podlegającą kierownictwu pozwanej w rozumieniu
art. 430 kc. Stosunek podległości wyrażał się w obowiązku pielęgniarki
stosowania się do poleceń lekarza zatrudnionego przez pozwaną,
z którym współpracowała. Podporządkowanie w określonym zakresie
zaleceniom lekarza jasno wynikało z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy
z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zdaniem sądu okręgowego nie można przypisać winy pielęgniarce T.P.
ani lekarz prowadzącej H.S. Zabieg poprzedzono wywiadem, podczas któ-
rego wprost zapytano powódkę o choroby mogące mieć wpływ na prze-
bieg zabiegu. Zdjęcie szwów należało do zakresu kompetencji pielęgniar-
ki, T.P. wykonała go na zlecenie lekarz H.S. i za zgodą powódki. Stan i wy-
posażenie gabinetu sanepid ocenił pozytywnie. Powódka nie udowodni-
ła, by pielęgniarka wykazała nienależytą staranność, niedbalstwo, postą-
piła niezgodnie z procedurami medycznymi.

Apelacja powódki okazała się bezzasadna. Sąd apelacyjny za
decydujące uznał ustalenie, że pomiędzy usunięciem szwów a upadkiem
powódki nie zaszedł adekwatny związek przyczynowy w rozumieniu
art. 361 § 1 kc, wobec czego roszczenie odszkodowawcze nie powstało.
Jednoznacznie przyjął, że przyczyną upadku było wystąpienie drgawek
i utrata przytomności, do których nie doszło na skutek zachowania pielę-
gniarki. Nawet gdyby ustalono, że drgawki były wynikiem innego scho-
rzenia niż epilepsja, nie zmieniłoby to braku związku przyczynowego po-
między upadkiem powódki a zachowaniem T.P., za które na podstawie
art. 429 kc czy art. 430 kc odpowiedzialność może ponosić pozwana.
W konsekwencji zarzut naruszenia art. 213 § 1 kpc oraz
art. 228 § 1 kpc w zw. z art. 278 § 1 kpc oraz art. 6 kc oce-
niono jako bezzasadny.

Na podstawie zeznań oraz zakresu obowiązków i uprawnień jednoznacz-
nie stwierdzono, że T.P. jest wykwalifikowaną pielęgniarką i ma doświad-
czenie przy wykonywaniu zdjęcia szwów. Jednocześnie w odniesieniu do
zarzutów apelacji stwierdzono, że § 1 ust. 1 pkt 3 lit i rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pie-
lęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego z dnia 7 li-
stopada 2007 r. (Dz.U. nr 210, poz. 1540), przewidujący uprawnienie dla
pielęgniarki do zdejmowania szwów pod warunkiem odbycia kursu spe-
cjalistycznego, dotyczy wykonywania przedmiotowych czynności bez zle-
cenia lekarza. W rozstrzyganym przypadku T.P. działała na polecenie le-
karza, więc przyjęto, że miała uprawnienia do zdejmowania szwów po wy-
konanym zabiegu u powódki.

W związku z uznaniem za bezzasadne zarzutów pod-
niesionych w apelacji apelację oddalono na podstawie
art. 385 kpc.

Niesłuszne oskarżenie o odpowiedzial-
ność za szkodę pacjenta, zwolnienie
z pracy z naruszeniem prawa
– pielęgniarki w sądzie walczą o swoje

Zdaniem sądu okręgowego
nie można przypisać winy
pielęgniarce T.P. ani lekarz
prowadzącej H.S. Powódka
nie udowodniła, by pielę-
gniarka wykazała nienale-
żytą staranność, niedbal-
stwo, postąpiła niezgodnie
z procedurami medycznymi

”Wygrane sprawy pielęgniarek
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cę i myślę, że może niekoniecznie trzeba mieć po-
wołanie do bycia położną, ale z pewnością pewne
predyspozycje. Dużo cierpliwości, delikatności,
dyskrecji i pokory.

A skąd wziął się sam pomysł bycia położną?
- Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam być

związana z medycyną, bo lubię być z ludźmi. Je-
stem jedynaczką i mam niewielką rodzinę, chy-
ba też dlatego chętnie otaczam się innymi. Fakt,

że mogę komuś pomóc i uczestniczyć w ważnej
dla niego chwili, jest dodatkową, naturalną zale-
tą tego zawodu. Jeżeli miałam jakieś wątpliwości,
czy to kierunek dla mnie, to rozwiała je pani
Bożena, położna ze szpitala, w którym zaczyna-
łam praktyki i pracę na sali porodowej. Pokazała
mi pasję, mądrość, szacunek dla porodu i rodzą-
cej kobiety. Miałam szczęście, że mogłam z nią
współpracować. Dziś trudno mi wyobrazić sobie
inny zawód.

Co daje w nim Pani największą satysfakcję?
- Uśmiech rodziców na widok zdrowego dziec-

ka. Poczucie, że wszystko odbyło się bezpiecznie,
z poszanowaniem rodzącej.

Któryś z porodów szczególnie utkwił Pani w pa-
mięci?

- Na zawsze zapamiętam ten z 24 grudnia
2014 r. Asystowałam przy narodzinach Adasia.
Pani Magda była wyjątkowa – zdecydowana, peł-
na wiary w swoje siły, doskonale przygotowana,
z konkretnymi oczekiwaniami. Rodziła z mężem,
w tle grał Mozart, poród odbył się do wody. Fakt,
że była to Wigilia, podkreślał jeszcze szczegól-
ność wydarzenia. Pani Magda oczekiwała ode
mnie tylko obecności, oddała się panującym emo-
cjom i skupieniu. Wiele się od niej nauczyłam,
obserwowałam ją z wielką uwagą i mam nadzie-
ję, że jeśli będzie jeszcze rodzić, poprosi mnie
o pomoc.

Praca przynosi Pani piękne chwile, ale także te
niezwykle stresujące. Jak radzi sobie Pani z napię-
ciem?

- Stres związany z porodem szybko mija,
uśmiech rodziców działa na mnie zupełnie roz-
luźniająco. Gorzej bywa z trudnościami związa-
nymi z pracą w szpitalu – tutaj już potrzebuję wró-
cić do domu i oczyścić głowę. Ale mam dwa bar-
dzo żywe czworonogi, które znakomicie rozłado-
wują stres.

A hobby?
- Położnictwo jest w znacznym stopniu moim

hobby, ale poza tym jestem pasjonatką wspinacz-
ki i podróży. Szczególnie upodobałam sobie kra-
je skandynawskie.

Co powiedziałaby Pani młodym dziewczynom, któ-
re zastanawiają się nad nauką położnictwa?

- To piękny zawód i warto w nim trwać. Ale to,
jak ta droga zawodowa się potoczy, zależy od lu-
dzi, których się na niej spotka. Ważna jest odwa-

ga i upór w tym, do czego dążymy. Jako stosun-
kowo młoda położna mogę powiedzieć, że czasem
bywa burzliwie, ale po deszczu zawsze wychodzi
słońce.

Dziękujemy za rozmowę i jeszcze raz gratulujemy!

* Konkurs jest organizowany od 2014 r. przez
Akademię Malucha Alantan jako część akcji spo-
łecznej „Położna na medal” promującej wysokie
standardy pracy w położnictwie. Co roku nagra-
dzane są najlepsze położne w Polsce wybrane gło-
sami pacjentów.

Z dyżuruZ dyżuru

Gratulujemy pierwszego miejsca! Jak trafiła Pani
do konkursu?

- Biorą w nim udział położne zgłoszone przez
pacjentki i ich rodziny, w tym roku było ponad 200
kandydatek z całego kraju. Propozycje nominacji
z krótkim uzasadnieniem i głosy zbierane są przez
formularz ze strony www.poloznanamedal.pl. Ple-
biscyt trwa od kwietnia do grudnia, a finalnie wy-
łaniane są trzy najlepsze położne w całej Polsce.

Co zdecydowało, że tytuł przypadł właśnie Pani?
- Mam wrażenie, że zwyciężyłam dlatego, że

mam kontakt z dużą liczbą kobiet. Pracuję w pię-
ciu różnych miejscach, więc okazji do współpra-
cy mam bardzo wiele.

Konkurs nagradza położne za wyjątkowe podejście
do pacjentek, empatię, pomoc, cierpliwość i wyro-
zumiałość. To wszystko wymaga chyba prawdzi-
wej pasji i powołania?

- Praca na sali porodowej, choć jest bardzo wy-
magająca, jest również bardzo wdzięczna. Poma-
gam przecież zdrowym ludziom, którzy oczeku-
ją poczucia bezpieczeństwa. Kocham swoją pra-

Pamiętam poród Adasia
w 2014 r. Pani Magda rodziła
do wody, z mężem, w tle
grał Mozart. Była wyjątkowa
– zdecydowana, pełna wiary
w swoje siły, doskonale
przygotowana

”

Martyna Mączka z Katowic wygrała
ogólnopolski konkurs „Położna na medal”*

na najlepszą położną 2015 r. Z 9190 osób
głosowało na nią ponad 1000 pacjentów.

Nam opowiada o tym, czym kieruje się
w pracy i co sprawiło, że została położną
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Położna na medalPołożna na medal
Stres związany z porodem
szybko mija, uśmiech
rodziców działa na mnie
zupełnie rozluźniająco”

1716

FO
T.

SH
UT

TE
RS

TO
CK

(2
)



Canticum Novum wykonuje
psalmy, kolędy, ale też pieśni świeckie

się pracuje, w zasadzie na granicy bezpieczeń-
stwa. Jedna pielęgniarka na dyżurze nie może so-
bie poradzić z obsługą wszystkich chorych. Nie-
zadowolenie z warunków pracy i bytowych pa-
cjentów jest ogromne.

– Nasze pszczyńskie pielęgniarstwo wtedy stra-
ciło na ważności – mówi dziś ze smutkiem.
W 2014 r. rozwiązano z nią umowę o pracę. Od
września zeszłego roku pracuje jako pielęgniar-
ka szkolna.

SZYJĘ, GDY ZAPOMNĘ
– Czy miewam tremę? Może troszkę, ale nie za

dużą – śmieje się Bożena Fajfer. Od 10 lat należy
do Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana” w Jawiszo-
wicach. Zaczynali od „Misterium Męki Pańskiej”,
„Jasełek” i „Tradycji wigilijnych”, by w niedługim
czasie pod okiem ks. Mirosława Wądrzyka z tam-
tejszej parafii wystawiać także sztuki świeckie,
m.in. komedie „Igraszki z diabłem” czy Fredrow-
skie „Gwałtu, co się dzieje”. Dziś grupa ma na kon-

cie kilkadziesiąt spektakli w różnych miastach
powiatu i nagrodę Oskard 2010 za działalność kul-
turalną od burmistrza Brzeszcz.

Dużo frajdy sprawiła Bożenie Fajfer rola lekar-
ki i żony lekarza w „Zakochanej syrence”, którą
wystawiali w zeszłym roku. Ale największym wy-
zwaniem była Róża ze sztuki Edmunda Morrisa
„Drewniana miska”. – To dramatyczna postać, ko-
bieta rozdarta między swoimi ambicjami i emo-
cjami. Nie było łatwo się w nią wcielić. A poza tym
bardzo dużo tekstu do zapamiętania – opowiada.
Ale widzom się podobało, po premierze odbierała
gratulacje. Sposób na sztukę? Najpierw „rozczy-
tuje się” w tekście, wprowadza w klimat, w końcu
uczy scena po scenie. Pewnie, że zdarza się cze-
goś zapomnieć, ale wtedy się improwizuje, czyli
– jak mówią aktorzy – szyje.

Aktorzy zagrali też epizodyczne role w fabula-
ryzowanym dokumencie „Niezłomni pod drutami
Auschwitz” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskie-
go, potem w kolejnym pt. „Pilecki”. W tym pierw-
szym Bożena Fajfer zagrała żonę donosiciela.

– Był 30-stopniowy upał, a ja musiałam parado-
wać w futrze z lisów – wspomina.

MĄŻ I DOBRA ORGANIZACJA
Uważa, że łączenie pasji z pracą nie musi być

trudne. – Zawsze byłam zorganizowana. Ale to też
kwestia wyboru, zamiast gapić się w telewizor,
wolałam poczytać albo pójść na spacer – mówi.
Dodaje, że wielkim wsparciem jest dla niej mąż.
Pomaga w chórze i teatrze, filmuje występy, epi-
zod też czasem zagra. Bez niego nie udałoby się
w międzyczasie skończyć studiów, a potem zali-
czyć wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czy jest jeszcze coś, czego chciałaby spróbo-
wać? – Choćby gry na pianinie. Bo marzy mi się
jeszcze nauczyć grać na jakimś instrumencie
– mówi Bożena Fajfer.

Nasze historieNasze historie

Uwielbia operę „Nabucco” Verdiego, mog-
łaby jej słuchać godzinami. I śpiewać.
Miłość do muzyki wyniosła z domu.
– Zimą kładłyśmy się z mamą i siostra-
mi pod pierzynę i śpiewałyśmy. A kie-

dy ktoś z rodziny przyjeżdżał z wizytą, organizowa-
łyśmy w domu koncerty – opowiada Bożena Fajfer.

DOMOWY ANIMATOR
Pielęgniarstwo było od zawsze. Już w szkole

podstawowej wiedziała, kim chce zostać. Bez wa-
hania wybrała liceum medyczne w Oświęcimiu.
Zaczynała w Krakowie-Prokocimiu, na oddziale
chirurgii dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii
Medycznej. Praca nie była lekka, bo razem z kole-
żanką opiekowały się czterdziestką maluchów do
drugiego roku życia, ale dawała ogromną satys-
fakcję.

Po trzech latach pracy rozstała się z Krakowem.
Wyszła za mąż i wróciła w rodzinne strony, za-
trudniła się w szpitalu w Pszczynie. Ale wkrótce
urodziła dziecko, niedługo dwoje następnych i zo-
stała w domu. Kiedy śpiewała dzieciom, szyła im
lalki i pacynki, organizowała teatrzyki, dawne pa-
sje wróciły.

CHÓR RAZ W TYGODNIU
W 1994 r. zobaczyła ogłoszenie o naborze do chó-

ru parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzeszczach-

Jawiszowicach. Organizował go tamtejszy orga-
nista Zdzisław Kołodziej. Zgłosiła się, śpiewa al-
tem. Dziś, po ponad dwudziestu latach, chór Can-
ticum Novum jest marką, koncertuje w kraju i za
granicą. Wykonuje psalmy, kolędy, pieśni religij-
ne i świeckie. Liczy ok. 50 osób. Spotykają się na
półtoragodzinnej próbie raz w tygodniu. Chyba że
szykuje się występ, wtedy i trzy razy w tygodniu
ćwiczą.

Wrażenia z wyjazdów, szczególnie tych zagra-
nicznych, do Wiednia i Mariazell w Austrii czy Bu-
dapesztu, zostają długo w pamięci. – W Budapesz-
cie jedliśmy kolację w nastrojowej restauracji, kie-
dy weszli cygańscy muzycy i zaczęli grać nasze
melodie. Tak się rozśpiewaliśmy, że wyszedł nam
spontaniczny koncert – opowiada Bożena Fajfer.

PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO
Śpiewanie było też odskocznią, szczególnie kie-

dy zawodowo nie działo się najlepiej. W latach 90.
zaczęto likwidować izby porodowe. Bożena Faj-
fer podjęła pracę na oddziale wewnętrznym szpi-
tala w Pszczynie. Przez lata pracowało się tam bez
zarzutu, aż do 2010 r., kiedy spółka Centrum Dia-
liza wygrała przetarg na dzierżawę placówki.
W ciągu kolejnych trzech lat zredukowała skład
personelu niemal o połowę. Bożena Fajfer, od 2007r.
przewodnicząca Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych szpitala w Pszczynie, była na
pierwszej linii – rozmowy z dyrekcją, interwen-
cje w starostwie, strajki i pikiety. W 2013 r. mówi-
ła „Tygodnikowi Przegląd”: – Bardzo trudno nam

Bożena Fajfer od prawie czterdziestu
lat jest pielęgniarką, zaangażowaną
przewodniczącą związków
zawodowych w Pszczynie,
a prywatnie żoną, mamą, babcią...
chórzystką i aktorką. Skromnie
tłumaczy, że jest po prostu dobrze
zorganizowana

W amatorskim teatrze gra
od dziesięciu lat, z chórem
związana jest od ponad
dwudziestu. Jak przyznaje
pani Bożena, śpiewanie
pozwalało też zapomnieć
o kłopotach w pracy
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Piosenka
jest dobra

na wszystko

W „Zakochanej syrence”, którą Grupa Teatralna „Czwarta ściana”
wystawiała w zeszłym roku, pani Bożena wcieliła się w panią doktor

1918



szklankę podczas każdej przerwy w pracy!). Do te-
go smalec zamieniamy na oliwę z oliwek i do chru-
pania dorzucamy orzechy bez dodatków. Efekty
nie przyjdą natychmiast, ale będą długofalowe
– organizm podziękuje za mądrą zmianę lekko-
ścią, dawką energii i uśmiechem na twarzy.

SPORT PO SWOJEMU
O tym, że ruch jest zdrowy, wiadomo, ale jak wresz-
cie zacząć? Przede wszystkim na luzie. To, że np.
bieganie jest na topie, nie oznacza, że każdy mu-
si je lubić. Warto więc pomyśleć, w czym będzie-
my czuły się dobrze. Panie, które chętnie poszły-
by na siłownię, ale krępują się paradować w spor-
towym stroju przy panach, mogą poszukać klu-
bów tylko dla kobiet. Z roku na rok otwiera się ich
w Polsce więcej. Tam znajdą kameralną salkę
i mniej skomplikowane, często lżejsze urządze-
nia do ćwiczeń. Dla tych, które lubią tańczyć, jest
np. zumba – połączenie aerobiku z krokami
różnych tańców, głównie latynoamerykańskich
(wszystkiego uczymy się na zajęciach, powtarza-
jąc za instruktorem). Dla chcących się wyciszyć

są spokojniejsze zajęcia rozciągające (np. stre-
tching, pilates albo joga), często wykonywane
przy odprężającej muzyce. Ważne, by nie szarżo-
wać i robić wszystko we własnym tempie.
A kiedy na dworze zrobi się ładnie, nietrudno bę-
dzie wygospodarować czas na spacery na świe-
żym powietrzu. Przecież obcowanie z przyrodą po
prostu wprowadza w dobry nastrój. A naukowcy

z amerykańskiego Uniwersytetu w Illinois usta-
lili, że dodatkowo wzmacnia działanie systemu
immunologicznego. Natura sprawia, że czujemy
się zrelaksowani i bezpieczni, więc organizm mo-
że spokojnie skoncentrować się na budowaniu
odporności na wirusy i bakterie. Ważne, by zafun-
dować sobie chociaż pół godziny ruchu przez wię-
kszość dni w tygodniu.

ZRÓB TO SAMA
Kiedy już wstaniemy z kanapy, uporządkujemy
dom i dietę, trzeba będzie gdzieś spożytkować no-
wą, wiosenną energię. Podpowiadamy stare, do-
bre „zrób to sam”, które ostatnio wróciło do łask.
Bez trudu można dziś znaleźć warsztaty szycia,
robienia biżuterii, kosmetyków, odnawiania sta-
rych mebli. Po takich zajęciach wie się na przy-
kład, jak zrobić peeling do ciała ze składników, któ-
re mamy w kuchni (np. z cukru i świeżych poma-
rańczy), albo jak za pomocą tradycyjnego haftu
stworzyć kolczyki. Można więc połączyć przyjem-
ne z pożytecznym – zrelaksować się na zajęciach,
pobyć wśród ludzi i jednocześnie odmienić dom
albo garderobę.

Lista noworocznych postanowień już się trochę rozmyła, rodzą się więc nowe plany.
Jak zrobi się ciepło, wróci nam energia i wszystko się uda. Zacznę ćwiczyć, będę
mniej jeść, więcej czytać, mniej się zamartwiać... A gdyby tym razem zabrać się
do wiosennych porządków w domu i w życiu trochę inaczej?

Gdy wybierasz się po zaku-
py, do pracy, do koleżanki
– wsiądź na rower. To jeden
z najprzyjemniejszych
i najprostszych sposobów
na przyzwyczajenie się
do regularnego ruchu. Jeśli
nie masz roweru, sprawdź,
czy w Twoim mieście działa
system wypożyczania rowe-
rów miejskich nextbike.pl

”

PORZĄDKOWANIE EMOCJI
Przed wiosennym sprzątaniem nie uciekniemy.
I zwykle wygląda to tak: na regałach nie ma ani
grama kurzu, za to przy wielkanocnym stole sia-
damy ledwo żywe. Tymczasem szorowanie i od-
kurzanie można połączyć z generalnym uporząd-
kowaniem przestrzeni. Zamiast pieczołowicie
segregować drobiazgi, składać równiutko ubra-
nia, dokładać nowe pudła i pudełeczka, można się-
gnąć po metodę sprzątania japońskiej gospody-
ni. 31-letnia Marie Kondo, której poradniki podbi-
ły Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią, propo-
nuje, by pozbyć się z domu wszystkiego, co zbęd-
ne. To, czego nie nosimy bądź nie lubimy – bezli-
tośnie wyrzucać. Kondo radzi jednak, by sprzątać
kategoriami, a nie miejscami. Czyli nie skupiać
się na kolejnych pomieszczeniach, tylko na gru-

pach rzeczy – porządkować po ko-
lei: ubrania, książki, doku-

menty, różności i na
końcu pamiątki

(jeśli zaczniemy
od pamiątek,

szybko stracimy zapał). Japonka twierdzi, że kie-
dy pozbędziemy się z otoczenia nadmiaru rzeczy,

odetchniemy – oczyścimy nie tylko dom, ale
i własne emocje. A i do odkurzania zostanie mniej.

„NIE” DLA DIETY CUD
Zaraz po sytych świętach uświadomimy sobie
pewnie, że za chwilę lato, urlop i kostium kąpie-
lowy. Niewiele jest na świecie kobiet, które choć
raz nie wzięły sobie do serca bezlitosnej rady
„schudnij wiosną”. Ale może zamiast sięgać po
drakońskie diety cud, wystarczy poukładać włas-
ne menu? Eksperci z Instytutu Żywności i Żywie-
nia radzą, by: � jeść każdego dnia od jednej do
trzech porcji owoców i warzyw, � rzadziej jeść
mięso, zwłaszcza czerwone, i wędliny – do pół ki-
lograma tygodniowo, � jeść ryby dwa razy w ty-
godniu,�unikać cukru, słodyczy i słodzonych na-
pojów, a także soli (łatwo zastąpimy je miodem,
słodkimi owocami, jak banany, winogrona, cytru-
sy, albo niesłodzonymi bakaliami),� dodawać do
potraw dużo roślin strączkowych, � pić przynaj-
mniej półtora litra wody dziennie (sięgamy po

Zrób wiośnie na przekór
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Sposób przygotowania:
Rozetnij wzdłuż laskę wanilii, wyjmij miąższ
i wymieszaj z cukrem, następnie utrzyj z masłem
do białości. Ser wymieszaj z żółtkami. Stopniowo
dodawaj go do masy cukrowo-maślanej i ucieraj,
dopóki konsystencja nie będzie gładka. Dosyp ba-
kalie i dokładnie wymieszaj całość.
Gotową masę przełóż do nowych ceramicznych
doniczek z dziurką wyłożonych mokrą gazą (mo-
żesz wykorzystać używane doniczki, ale muszą
być starannie umyte i wyparzone) lub do sztyw-
nego sita, durszlaka (w doniczce pascha przybie-
rze kształt ściętego stożka, w sitku – kopuły).

Ustaw na talerzu, przykryj wilgotną gazą, na gó-
rze połóż talerzyk mniejszy od średnicy doniczki
lub sita i dociśnij, np. słoikiem z przetworami.
Wstaw na noc do lodówki (minimum na 10-12
godzin), by z masy odciekła woda.
Gdy pascha stężeje, zdejmij z góry mokrą gazę,
przewróć naczynie do góry dnem na ozdobny
talerz, zdejmij pozostałą gazę. Udekoruj baka-
liami. Wierzch możesz ozdobić także startą lub
roztopioną czekoladą.
Deser krój i nakładaj jak tort lub nabieraj łyżką
do pucharków albo miseczek.

SKŁADNIKI:
550000  gg  ttłłuusstteeggoo  mmiieelloonneeggoo  ttwwaarroogguu  
66  żżóółłtteekk  jjaajj  uuggoottoowwaannyycchh  nnaa  ttwwaarrddoo  
llaasskkaa  wwaanniilliiii  
330000  gg  ccuukkrruu  ppuuddrruu  
225500  gg  mmaassłłaa  
110000  gg  mmiiggddaałłóóww  ww  ssłłuuppkkaacchh  lluubb  ppookkrruusszzoonnyycchh
oorrzzeecchhóóww  wwłłoosskkiicchh  
225500  gg  uulluubbiioonnyycchh  bbaakkaalliiii::  kkaannddyyzzoowwaanneejj  sskkóórrkkii
ppoommaarraańńcczzoowweejj,,  rrooddzzyynneekk,,  ssiieekkaannyycchh
ssuusszzoonnyycchh  mmoorreellii  lluubb  ssuusszzoonnyycchh  żżuurraawwiinn,,
ddaakkttyyllii,,  ffiigg,,  ssuusszzoonnyycchh  śślliiwweekk    
ttaabblliicczzkkaa  cczzeekkoollaaddyy  ddeesseerroowweejj  ddoo  ddeekkoorraaccjjii  
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Za po śred nic twem kuch ni kre so wej pas-
c ha tra fi ła do nas ze Wscho du – jest wiel -
ka noc nym sma ko ły kiem w tra dy cji pra -
wo sław nej. Pier wot nie jej wy gląd miał

zna cze nie sym bo licz ne – kształt ścię tej pi ra mi -
dy wy o bra żał Grób Pań ski, a de ko ra cje czę sto ukła -
da ły się w krzyż i li te ry cy ry li cy ozna cza ją ce „Chry -
stus zmar twych wstał”. 

Pasc ha to wdzięcz ny de ser, któ ry poz wa la na
two rze nie wie lu sma ko wych wa ria cji. Jej głów nym
skład ni kiem  jest twa róg wy mie sza ny z żół tka mi,
cu krem i ma słem, ale po za tym w środ ku mo gą zna -
leźć się naj róż niej sze do dat ki – nie tyl ko ba ka lie,
ale tak że ka kao (pasc ha cze ko la do wa), rum lub wi -
niak, a na wet ka wał ki ga la ret ki owo co wej w wer -
sji dla naj młod szych. Nie jest trud na do wy ko na -
nia, je dy nie przed po da niem mu si kil ka na ście go -
dzin od po cząć w lo dów ce. 

Ten delikatny specjał z twarogu 
z powodzeniem zastąpi sernik 
na świątecznym stole 

Pascha
wielkanocna
Pascha
wielkanocna
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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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