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ZK-536/VII/2020 

 

Pan  

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

 

 

dot. udzielenia natychmiastowych wyjaśnień w sprawie zawartej przez Ministerstwo Zdrowia 

umowy z PZU S.A. obejmującej ochroną ubezpieczeniową personel medyczny pracujący w sieci 

szpitali zakaźnych jednoimiennych.  

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

przypominamy, że nie otrzymaliśmy ze strony Ministerstwa żadnej odpowiedzi na pisma z dnia 26-03-

2020r. (znak: ZK-509/VII/2020) oraz z dnia 30-03-2020r. znak (ZK-517/VII/2020). Cały czas 

próbujemy uzyskać jakieś informacje o warunkach zawartej przez Ministerstwo Zdrowia umowy  

z PZU S.A. Oczekujemy również pilnego rozszerzenia zakresu podmiotowego działania tego 

ubezpieczenia na pozostałe grupy pracowników medycznych. 

 

Jednocześnie prosiliśmy Ministerstwo Zdrowia oraz PZU S.A. o przekazanie Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia dedykowanych dla tego ryzyka zakażenia COVID-19, w oparciu o które została 

zawarta umowa. 

 

W dniu 03-04-2020r. otrzymaliśmy odpowiedź z PZU S.A. w brzmieniu : 

„Uprzejmie informujemy, że w ofercie PZU nie posiadamy ubezpieczenia chroniącego przed 

zakażeniem COVID-19. Epidemia jest wyłączona z odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami. Mamy nadzieję, że spełnią one Państwa 

oczekiwania.” 
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W tych warunkach oczekujemy natychmiastowych wyjaśnień od Ministra Zdrowia! 

W Polsce trwa akcja zbierania danych osobowych od pielęgniarek i położnych (nazwiska, miejsca 

zamieszkania, dane PESEL, dane członków rodziny),  którą koordynuje Ministerstwo Zdrowia,  

a tymczasem okazuje się że żadne tego typu ubezpieczenie od COVID-19 NIE ISTNIEJE  

w ofercie PZU S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :   

1/ Adresat 

2/ Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – do wiadomości 

3/ a/a 
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