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Podmiotu leczniczego
wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych (dalej „RARS”) na polecenie Ministra Zdrowia udostępnia z asortymentu rezerw 
strategicznych testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2, dla podmiotów składających 
zapotrzebowania za pośrednictwem platformy SDS.

Dodatkowe warunki udostępnienia testów antygenowych:
- Wydania testów są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu na platformę SDS 

prawidłowych zapotrzebowań z podmiotów, do wyczerpania puli testów antygenowych 
określonej w poleceniu. W razie wyczerpania wskazanej liczby testów Minister Zdrowia 
może wydać polecenie udostepnienia kolejnej puli testów.

- Wydawanie kolejnych transz testów antygenowych dla podmiotu powinno odbywać się na 
podstawie informacji o wykorzystaniu i zaraportowaniu wyników testów co najmniej 50% 
testów z poprzedniej udostępnionej partii.

- Nie ma możliwości wydawania testów dla osób indywidualnych.
Każdy podmiot składający zapotrzebowanie poprzez platformę SDS przed zatwierdzeniem
zapotrzebowania musi zaakceptować następujące warunki:

1. Wykonywanie testów antygenowych udostępnionych z rezerw strategicznych jest 
związane z obowiązkiem sprawozdawania wszystkich uzyskanych wyników 
(pozytywnych, negatywnych, nierozstrzygających) za pośrednictwem systemu 
EWP/gabinet.gov.pl.

2. Osoba, u której wykonywany jest test, nie ponosi opłaty za wykonanie testu 
antygenowego udostępnionego z rezerw strategicznych. Niedopuszczalne jest 
komercyjne wykorzystywanie testów.
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3. Zastrzega się możliwość wprowadzania limitów dotyczących maksymalnej liczby 
testów jednorazowo udostępnianych dla jednego podmiotu.

4. Kolejne zapotrzebowanie na testy antygenowe z rezerw strategicznych można złożyć 
po wykorzystaniu i zaraportowaniu w systemie EWP/gabinet.gov.pl co najmniej 50% 
testów z poprzedniego udostępnienia.

5. Podmiot otrzymujący testy antygenowe z rezerw strategicznych ponosi 
odpowiedzialność za prawidłowe pobranie wymazu i wykonanie testu.

6. Testy antygenowe udostępnione z rezerw strategicznych nie podlegają zwrotowi. 
Podmiot ponosi odpowiedzialność za właściwe oszacowanie zapotrzebowania i 
wykorzystania udostępnionych testów antygenowych.

 
Z poważaniem

        Tomasz Sławatyniec

   Dyrektor Wydziału Zdrowia

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/
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