
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

ZARZĄD KRAJOWY 
 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy z siedzibą w Warszawie 

ul. Podwale 11 lok. 311 | 00–252 Warszawa tel. (022) 504 42 67 | 504 42 69 | fax. (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.com.pl | www.ozzpip.com.pl 

       NIP: 888-20-68-724 | REGON: 910234133 
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ZK-764/VII/2020 

 

Pan  

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

     ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

 

 

WNIOSEK 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

w Warszawie zmuszona jestem publicznie wezwać Pana Ministra do natychmiastowego 

skontaktowania się z rodziną naszej zmarłej Koleżanki Katarzyny Zawady ze Szpitala 

Obserwacyjno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu i 

bezzwłocznego dokonania wypłaty na rzecz rodziny zmarłej pielęgniarki – członka naszej organizacji 

związkowej – kwoty 100.000,-zł. (słownie : sto tysięcy złotych). 

 

Pod koniec marca 2020r. Ministerstwo Zdrowia rozsyłało wiadomości elektroniczne, w których 

informowało, że została zawarta przez MZ umowa z PZU S.A. na mocy której PZU obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów i pozostały personel medyczny pracujący 

w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Z informacji MZ wynikało, że ochroną ubezpieczeniową 

objęte są również osoby bliskie Ubezpieczonych, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie 

domowym albo nie pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nimi mieszkają. 

Składki ubezpieczeniowe miały być pokrywane ze środków budżetu państwa. 

 

Zakres ubezpieczenia miał obejmować : 

1) świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia koronawirusem SAERS-CoV-2 po ekspozycji na 

materiał zakaźny przy sumie ubezpieczenia 5000,-zł. 

2) świadczenie z tytułu śmierci w następstwie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 po 

ekspozycji na materiał zakaźny, przy sumie ubezpieczenia 100.000,-zł. 
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Okres ochrony ubezpieczeniowej według zapewnień MZ w odniesieniu do każdego 

ubezpieczonego trwa od 16 marca 2020r. do 15 marca 2021r. 

 

Nasza zmarła Koleżanka pracowała jako pielęgniarka Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego  

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu i niestety spełniły się wszystkie 

w/w warunki do wypłaty na rzecz jej członków rodziny należnego odszkodowania w kwocie 

100.000,-zł. 

 

 

Pomimo wielokrotnych pisemnych prób i kontaktów telefonicznych do dzisiejszego dnia nie udało się 

naszej organizacji potwierdzić, że Ministerstwo Zdrowia faktycznie tą umowę ubezpieczenia zawarło.  

 

Przypominamy, że podczas telekonferencji z MZ, jaka miała miejsce w dniu 08 kwietnia 2020r. oraz 29 

kwietnia 2020r. byliśmy zapewnieni, że umowa jest faktycznie dogrywana i miała być zawarta tak jak 

deklarowało MZ z mocą obowiązującą od 16 marca 2020r.  Podano nam, że za zawarcie tej umowy 

odpowiada Podsekretarz Stanu MZ Pan Sławomir Gadomski. 

 

Jeżeli rozsyłane przez Ministerstwo Zdrowia informacje o podpisaniu umowy z PZU są nieprawdziwe 

oczekujemy wypłaty w/w odszkodowania bezpośrednio przez Ministra Zdrowia ze środków budżetu 

państwa. 

 

Dajemy na to czas Ministerstwu Zdrowia do dnia 26 maja 2020r. 

 

W przypadku, gdy nie uzyskamy w tej sprawie zwrotnej odpowiedzi potwierdzającej wypłatę 

świadczenia, przekażemy publicznie do wiadomości członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych informację o udzieleniu przez Ministerstwo Zdrowia nieprawdziwych, 

fałszywych informacji i wprowadzenie w błąd pracowników medycznych zatrudnionych w walce  

z COVID19. Nie ma żadnego sensu angażowanie się przez pracowników medycznych do walki  

z COVID19, jeżeli są okłamywani przez Rząd RP i Ministerstwo Zdrowia, które chociaż w takim 

niewielkim zakresie (objęcie tych pracowników dodatkową ochroną ubezpieczeniową) nie zamierza ich 

chronić i nie zamierza dotrzymać słowa. 

 

Niniejsze wystąpienie jest aktem obrony zmarłego Członka Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, bowiem organy państwa kompletnie ignorują nasze próby 
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wyjaśnienia tak prostej i oczywistej sprawy. Skoro była informacja z MZ o zawarciu umowy 

ubezpieczenia z PZU S.A. to proszę tę umowę pokazać i realizować! 

 

Poniżej korespondencja jaką prowadziliśmy w tej sprawie z Ministerstwem Zdrowia, aby każdy 

zaineresowany mógł wyrobić sobie bezstronny pogląd.  

1/ Informacja pochodząca od Ministerstwa Zdrowia rozsyłana pod koniec marca 2020r. do 

pracodawców w Polsce informująca o zawarciu umowy ubezpieczenia z PZU S.A. 

2/ pismo OZZPiP z dnia 26-03-2020r. ZK-509/VII/2020 – brak odpowiedzi zwrotnej od MZ, 

3/ pismo OZZPiP z dnia 30-03-2020r. ZK-517/VII/2020 – brak odpowiedzi zwrotnej od MZ, 

4/ odpowiedź elektroniczna PZU S.A. z dnia 03-04-2020r. w brzmieniu : w ofercie PZU nie posiadamy 

ubezpieczenia chroniącego przed zakażeniem COVID-19. Epidemia jest wyłączona z odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń.  

5/ pismo OZZPiP z dnia 03-04-2020r. ZK-536/VII/2020 – brak odpowiedzi zwrotnej od MZ, 

6/ pismo OZZPiP z dnia 08-04-2020r. ZK-581/VII/2020 w trybie dostępu do informacji publicznej i na 

to jedno pismo jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 20-04-2020r. znak ADP.0164.8.2020.AL 

w brzmieniu : (…) z uwagi na konieczność analizy posiadanych dokumentów, zgodnie z art. 13 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź zostanie przekazana 

w terminie do dnia 8 czerwca 2020 roku.” 

 

Panie Ministrze - żądamy załatwienia tej sprawy zgodnie z publicznymi deklaracjami ! 
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