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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 5260 Pani Poseł Mirosławy Nykiel w sprawie testów na 

COVID-19, uprzejmie informuję, że sytuacja sanitarno-epidemiologiczna dotycząca 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest nieustannie monitorowana i są podejmowane 

systemowe działania mające służyć poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju. 

Aktualnie podejmowane są wszelkie środki ostrożności i działania, zgodnie 

z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Od początku pandemii do dnia 22 czerwca 

2020 r. wykonano 1.356.512 testów, lista z podziałem na województwa dostępna jest na 

stronie Ministerstwa Zdrowia, link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/liczba-wykonanych-

testow. Działania mające służyć zwiększaniu testowania w kierunku SARS-CoV-2 są 

również stale podejmowane. Zauważyć należy, iż obecnie w sieci laboratoriów działa już 

157 podmiotów (stan na dzień 24 czerwca br.), a kolejne wnioski o uruchomienie nowych 

laboratoriów są procedowane. Szacowane na dzień dzisiejszy możliwości laboratoriów 

wynoszą 25 000 – 30 000 przeprowadzanych testów na dobę. W dniu 

11 maja br. zostały uruchomione mobilne punkty pobrań, co w znaczący sposób 

zwiększa liczbę testowanych osób przebywających na kwarantannie. 

W dniu 10 kwietnia br. zakończono proces rejestracyjny polskich testów Biomaxima S.A., 

które zostały zakupione przez Ministerstwo Zdrowia i są dostarczane do laboratoriów 

będących w sieci laboratoriów COVID, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. 
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Należy zaznaczyć, że do wykonania przedmiotowych testów niezbędny jest 

specjalistyczny sprzęt, który jest obsługiwany przez diagnostów laboratoryjnych, 

w związku z tym bezzasadna jest sprzedaż testów w aptekach. 

Laboratoria będące w sieci laboratoriów COVID mają obowiązek poddania się 

comiesięcznej walidacji wyników w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – 

Państwowym Zakładzie Higieny. Jednocześnie, zgodnie z zarządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji sieci 

laboratoriów COVID (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 31) Zespół do spraw koordynacji sieci 

laboratoriów COVID nadzoruje jakość badań i czynności diagnostyki laboratoryjnej przy 

współpracy z Zespołem Wizytatorów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Laboratorium Kardio-Med Silesia w Zabrzu poinformowało, że w związku z niepewnymi 

wynikami i obowiązującymi procedurami powiadomiło podmioty zlecające badania 

o możliwych pozytywnych wynikach i powtórzyło badanie przedmiotowych próbek, 

których wyniki okazały się negatywne. W związku z powyższym laboratorium przeszło 

ponowną weryfikację w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym 

Zakładzie Higieny.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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