
 
 

 

 

Warszawa, 13 maja 2020 r. 

KL/246/171/AG/2020 

 

Pan 

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do konsultacji roboczych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

standardu organizacyjnego laboratorium COVID, zwracam się z uprzejmą prośbą przyjęcia propozycji 

poprawek Konfederacji Lewiatan. 

Z poważaniem, 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Propozycja poprawek Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

standardu organizacyjnego laboratorium COVID. 



 
 

 

Propozycja poprawek Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia  

w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID  

 

Poprawka I.  

§ 3 ust.2 rozporządzenia, otrzymuje brzmienie: 

Badania finansowane ze środków innych niż środki, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić więcej 

niż 30% ogółu badań wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w danym 

laboratorium COVID. Ograniczenie to nie dotyczy badań wykonywanych w ramach profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami. Naruszenie tego postanowienia skutkuje wykreśleniem z urzędu 

z wykazu, o którym mowa w § 1. Do ponownego wpisu do tego wykazu stosuje się przepisy § 2 ust. 2.  

Poprawka II. 

§ 3 ust.3 rozporządzenia, otrzymuje brzmienie: 

Badania finansowane ze środków innych niż środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane 

również wykonywane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami mogą być 

finansowane ze środków, o których mowa w ust. 1.” 

  

Uzasadnienie: 

Proponowane zmiany są bardzo istotna dla przedsiębiorców, którzy chcą wykonywać badania 

profilaktyczne pracowników szczególnie tych, którzy odpowiadają za utrzymanie ciągłości linii 

technologicznych i utrzymanie produkcji.  

Badania profilaktyczne pracowników zlecane przez przedsiębiorców, a więc wykonywane  

w ramach innych środków niż określone w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia powinny być więc 

traktowane w sposób wyjątkowy, a na pewno nie na równi ze zwykłymi badaniami komercyjnymi 

wykonywanymi dla celów prywatnych osoby zgłaszającej się do takiego badania. Ma to szczególne 

znaczenie dla przedsiębiorców zaopatrujących rynek w niezbędne produkty do walki z pandemią. 

Traktowanie zlecanych badań przez przedsiębiorców na równi z innymi badaniami komercyjnymi jest 

nieuzasadnione.  

 

Konfederacja Lewiatan, KL/246/171/AG/2020 

 


