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WNIOSEK 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w nawiązaniu 

do telekonferencji w dn. 29 kwietnia 2020r. i pisma Związku z dn. 29 kwietnia 2020r. znak: ZK-

696/VII/2020 uprzejmie informuję, że w dn. 12 maja 2020r. upłynął oczekiwany przez nas termin 

odpowiedzi na ww. pismo, w którym (kolejny raz zresztą) prosiliśmy o informację nt. umowy 

ubezpieczeniowej z PZU oraz wypłaty świadczenia dla rodziny naszej zmarłej na COVID19 Koleżanki 

– Pielęgniarki z SP ZOZ Kozienice.  

 

Termin odpowiedzi upłynął bez jakiejkolwiek reakcji Ministerstwa! Nie uzyskaliśmy w tej 

sprawie także żadnej zwrotnej odpowiedzi potwierdzającej wypłatę świadczenia.  

 

Informuję, że w ciągu najbliższych dni – w przypadku braku kontaktu ze strony Ministra Zdrowia 

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. 

 

Organy państwa kompletnie ignorują nasze próby 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! 
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Poniżej wykaz posiadanej korespondencji, 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.” 

7) Pismo OZZPiP z dnia 29-04-2020 ZK-696/VII/2020 – brak odpowiedzi zwrotnej i reakcji MZ 

 

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