
Warszawa, 03 czerwca 2020 r. 

ZPŚ.054.347.2020

Pan

Jacek Gursz

Przewodniczący 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski

Szanowni Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo nr sygnatury SGiPW/94/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie 

organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID-19 

(ze szczególnym uwzględnieniem kadry nauczycielskiej oraz pracowników instytucji 

opiekuńczych i oświatowych), wyrażam wdzięczność za zainteresowanie i chęć pomocy.

Uprzejmie informuję, że przepisy zarządzenia Prezesa NFZ Nr 32/2020/DSOZ z dnia 

8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń 

opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 nie wskazują docelowej listy osób, które powinny być poddane badaniu 

na obecność wirusa SARS-CoV-2. 

Decyzje o skierowaniu danej osoby na przedmiotowe badanie pozostają 

w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, uwzględniających przesłanki kliniczne 

oraz aktualne wytyczne i rekomendacje dotyczące sytuacji, w których wykonanie testu 

na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w celu ograniczenia ryzyka zakażenia 

koronawirusem SARS CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny - na podstawie art. 8a ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) - wydał 

Wytyczne przeciwepidemiczne z dnia 4 maja 2020 r. (pierwsza aktualizacja) 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Przywołane wytyczne, obejmujące również kwestię postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola, zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-

przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Ponadto każda ustawa "ustrojowa", upoważnia jednostkę samorządu terytorialnego 

na podstawie właściwego przepisu np. w stosunku do gminy w ramach zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli w ramach zadań własnych, które obejmuje sprawy 

m.in. ochrony zdrowia, do wykonywania przedmiotowych testów 

(art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 

Odnośnie zaś samorządu powiatu przepisem takim jest art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 

m.in. promocji i ochrony zdrowia. 

Natomiast samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim 

określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia 

na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa.

Powyższe przepisy stanowią podstawę prawną do wykonywania badań na obecność 

wirusa SARS-CoV-2 przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego osobom 

pracującym m.in. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucjach opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3. 

Ponadto bezpłatne testy są wykonywane także w ramach projektu pn. „Stop Wirusowi” 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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