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Warszawa, dnia 26 marca 2020r. 

 

Stanowisko Krajowego Zarządu  

Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 

dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych 

 

Szanowny Panie Ministrze 

Zarząd Główny Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów 

Diagnostycznych głosami swoich członków – diagnostów laboratoryjnych - wyraża stanowczą dezaprobatę 

wobec nowych regulacji prawnych wprowadzonych przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem  

z dnia 17 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych 

laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, umożliwiających zdalną autoryzację wyników badań 

wykonanych metodą automatyczną.   

W naszej ocenie przedmiotowe rozporządzenie nie dotyczy stricte badań wykonywanych w ramach 

diagnostyki wirusa SARS-CoV-2. Nowe regulacje wprowadzone pod pretekstem  walki z epidemią, 

odbieramy jako próbę wdrożenia „tylnymi drzwiami”  kwestionowanych od wielu lat przez środowisko 

diagnostów laboratoryjnych zmian w prawie, polegających na umożliwieniu zdalnej autoryzacji wyników 

badań laboratoryjnych. Stanowisko to znajduje potwierdzenie także w tym, że pierwotna wersja 

przedmiotowego Rozporządzenia nie przewidywała ograniczeń czasowych dla tych nowych 

kontrowersyjnych rozwiązań.      

Uważamy również, iż przekazywane opinii publicznej informacje, jakoby przedmiotowe rozwiązania 

prawne miały na celu „zapewnienie jak najszerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym badań 

laboratoryjnych, w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” oraz że 

„wprowadzana zmiana wychodzi naprzeciw potrzebom usprawnienia procesu diagnostyki i leczenia w 

zaistniałych okolicznościach i ma charakter wyjątkowy” są nieprawdziwe i wprowadzają odbiorców w błąd.  

Chcemy także zauważyć, iż przepisy w/w Rozporządzenia pozwalające na zdalną autoryzację są niezgodne 

z przepisami aktu prawnego wyższego rzędu tj. ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. W tym kontekście 

Krajowy Zarząd KZZPMLD popiera stanowisko radcy prawnego Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych, dr n. prawn. Macieja Niezabitowskiego, wyrażone w opinii w sprawie zdalnej 

autoryzacji, zgodnie z którym „każdy diagnosta laboratoryjny ma prawo do odmowy wykonania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej polegającej na zdalnej autoryzacji wyników badań [...], jako czynności mogącej 

naruszać zasady wykonywania zawodu wynikające z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej". 
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W podsumowaniu powyższego stanowiska, Krajowy Zarząd KZZPMLD deklaruje, że  będzie 

monitorował czy przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i 

mikrobiologicznych w zakresie w jakim pozwalają na zdalną autoryzacji wyników, zachowają swój 

jedynie tymczasowy charakter.   
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