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Pani

Anna Dudzińska

Warszawska Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i Położnych 

w Warszawie

Szanowna Pani, 

nawiązując do otrzymanego dnia 1 grudnia 2020 r. pisma dotyczącego licznych pytań 

członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w przedmiocie umowy 

ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na wirusa SARSCoV-2 obejmującej 

personel medyczny, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Umowa zbiorowego ubezpieczenia zawarta przez Ministerstwo Zdrowia nie obejmuje 

wszystkich członków samorządu pielęgniarek i położnych, którzy w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ramach zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym mają lub mogli mieć styczność z osobami chorymi z powodu COVID-19 w 

związku wykonywaniem obowiązków wynikających z tego zatrudnienia.

Zawarte ubezpieczenie dotyczące następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus 

SARS-CoV-2 obejmuje ochroną ubezpieczeniową lekarzy, pielęgniarki, położne, 

farmaceutów i pozostały personel medyczny oraz szpitalny pracujący w niżej 

wymienionych szpitalach;
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1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;

2) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;

3) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

w Grudziądzu;

4) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach;

5) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim;

6) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu;

7) Szpital Uniwersytecki w Krakowie;

8) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie;

9) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu;

10) Centrum Medyczne w Łańcucie;

11) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;

12) 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku;

13) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach;

14) Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu;

15) Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach;

16) Szpital w Ostródzie;

17) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo

Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu;

18) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie;

19) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

w Białymstoku;

20) Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu,

21) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Wolicy k/Kalisza.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również osoby bliskie ubezpieczonych 

wymienionych wyżej, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym albo 

nie pozostają z nimi w jednym gospodarstwie domowym, ale z nimi mieszkają.

Ubezpieczeniem zostali również objęci lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, 

salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny na oddziałach zakaźnych szpitali 

mieszanych, jak i osoby skierowane lub oddelegowane do świadczenia pomocy 

medycznej oraz innej pomocy w jednostkach służby zdrowia.

Zakres ubezpieczenia zawarty w umowie obejmuje: 
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1. świadczenie za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie

zachorowania na Covid-19 przez maksymalny okres 50 kolejno następujących 

po sobie dni, związanego z leczeniem u Ubezpieczonego choroby Covid-19. 

2. świadczenie z tytułu śmierci w wyniku Covid – 19, której przyczyną

bezpośrednią albo wyjściową (pierwotną) była choroba Covid-19, co jest

potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej 

przyczynę zgonu;

COVID-19 – choroba infekcyjna o przebiegu ostrym, spowodowana zakażeniem

wirusem SARS-CoV-2, którego obecność została potwierdzona w teście

diagnostycznym (rRT-PCR), powodująca objawy ogólnoustrojowe oraz w układzie

oddechowym.

Poziom zabezpieczenia covidowego danego podmiotu leczniczego nie ma wiążącego 

znaczenia w przedmiocie umowy.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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