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W odpowiedzi na pismo z 8 czerwca 2020 r., znak: BPK.7013.6.2020.AW, w sprawie 

kwestii związanych z przeprowadzaniem testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie 

informuję, że finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia testów diagnostycznych RT-PCR 

w kierunku SARS-CoV-2 odbywa się:

1) na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 

695 i 875) w zakresie testów wykonanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

które zostały wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, albo

2) na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r., zmienionego 

poleceniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. w zakresie testów wykonanych przez podmioty wpisane 

na  listę opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia, z wyłączeniem podmiotów posiadających 

status państwowych jednostek budżetowych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie testów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisem § 2 ust. 13 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 694 i 696) testy 

diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 finansowane ze środków publicznych są zlecane 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę 

podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia z wyjątkiem testów zlecanych przez:

1) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 

szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID - 19 
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prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego –

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

2) inne niż określone w pkt 1 podmioty wykonujące działalność leczniczą, które zlecają 

ich wykonanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7  ustawy 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z poz. 702).

Jednocześnie należy wskazać, że badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonywane 

przez  ww. podmioty, a finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są na bieżąco 

monitorowane przez właściwe miejscowo oddziały wojewódzkie Funduszu. 

Równocześnie informuję Pana, że liczba umów zawartych pomiędzy laboratoriami a 

 oddziałami wojewódzkimi Funduszu na wykonywanie testów diagnostycznych RT- PCR w 

 kierunku SARS-CoV-2 wynosi 113 oraz działa 231  mobilnych punktów pobrań (stan faktyczny 

na 22 czerwca 2020 r.). 

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
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