
Warszawa, 29 kwietnia 2020 r. 

ZPŚ.612.83.2020

Pan

dr n. med. Klaudiusz Komor

Prezes 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Apele nr 2/VIII/2020 i 7/VIII/2020, podjęte na posiedzeniu Prezydium 

Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej  Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 2020 r., 

przesłane do Ministerstwa Zdrowia w dniu 27 marca 2020 r., w sprawie dostępności 

testów oraz pilnej zmiany przepisów dotyczących stażu podyplomowego, uprzejmie 

informuję, co następuje.

Sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażeń wirusem SARS-CoV-2 jest nieustannie 

monitorowana i są podejmowane systemowe działania mające służyć poprawie 

bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 

Zdrowia. Dane dotyczące zapadalności udostępniane są na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2. 

Informacje o liczbie wykonywanych testów publikowane są na bieżąco w serwisach 

społecznościowych Ministerstwa Zdrowia. Liczba wykonanych testów w całej Polsce na 

dzień 28 kwietnia 2020 r. godz. 8:00 wynosi 310 744 testów. 

Wydajność sieci laboratoriów dedykowanych do wykonywania testów na obecności 

koronawirusa tzw. laboratoriów COVID jest sukcesywnie zwiększana. Obecnie w sieci 

działa już 87 podmiotów, a kolejne wnioski o uruchomienie nowych laboratoriów są 

procedowane (aktualna lista tych laboratoriów jest dostępna na stronie internetowej pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid). Szacowane na 

dzień dzisiejszy możliwości laboratoriów wynoszą ok. 20.000 przeprowadzanych testów 



2

na dobę, a w najbliższym czasie możliwości te zostaną zwiększone do ok. 25.000-30.000 

testów na dobę. Uprzejmie informuję, iż badania wykonywane są dla każdego pacjenta 

bez zbędnej zwłoki, a czas oczekiwania na wynik badania jest zależny od liczby 

zebranych próbek i cyklu testowania.

Uprzejmie informuję, że dnia 2 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia został zamieszczony „Komunikat w sprawie zasad realizacji stażu 

podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-

CoV-2” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-

realizacji-stazu-podyplomowego-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemicznegoepidemii-

wirusem-sars-cov-2. W komunikacie zostały przytoczone nowe przepisy dotyczące 

stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty oraz interpretacja tych przepisów.

Z poważaniem, 

Józefa Szczurek-Żelazko 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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