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REGULAMIN UDZIAŁU 

CZŁONÓW WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W PROGRAMIE „TEST DLA LEKARZA”  

 

 

I ZASADY OGÓLNE 

1. Podstawowym celem programu „Test dla lekarza” jest wsparcie lekarzy i lekarzy 
dentystów- członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w dostępności do testów PCR na 
obecność wirusa SARS-Cov-2. 

2. Jeśli w dalszej części regulaminu mowa o lekarzach, należy przez to także rozumieć 
lekarzy dentystów – członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

3. Program „Test dla lekarza” finansowany jest ze środków Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej, zwanej dalej WIL,  do czasu ich wyczerpania. Środki na realizację programu 
przeznacza Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w odrębnej 
uchwale. 

4. Warunkiem udziału w programie „Test dla lekarza” jest partycypowanie przez lekarza 
w kosztach wykonania testu w wysokości 150,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt 
złotych 00/100), a także regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz WIL (o ile 
nie nastąpiło zwolnienie z obowiązku ich opłacania). Szczegółowe zasady udziału 
w programie opisano w Rozdziale II niniejszego regulaminu. 

5. Każdy z uczestników programu „Test dla lekarza” ma możliwość jednokrotnego 
skorzystania z możliwości realizacji badania, które obejmuje przeprowadzenie jednego 
testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. W przypadku otrzymania wyniku 
określanego jako niejednoznaczny/niediagnostyczny uczestnik programu „Test dla 
lekarza” może wykonać test ponownie, na takich samych zasadach, jak w przypadku 
pierwszego pobrania. 

6. Program „Test dla lekarza” realizowany jest w punktach wskazanych przez WIL na 
terenie Województwa Wielkopolskiego. 

 

II ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Aby uczestniczyć w programie „Test dla lekarza” należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej WIL. 

2. Do skorzystania z programu „Test dla lekarza” uprawnieni są członkowie 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy nie mają możliwości wykonania testu w 
kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 u żadnego ze swoich 
pracodawców/zleceniodawców lub w przypadku lekarzy/lekarzy dentystów emerytów 
nie mają możliwości wykonania testu w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 poza 
systemem POZ. 

3. Uczestnik wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu 
ponosi pełną odpowiedzialność za składane oświadczenia i opis stanu faktycznego. 
Złożenie nieprawdziwych oświadczeń może skutkować pociągnięciem do 
odpowiedzialności karnej oraz zawodowej. 
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4. W formularzu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału uczestnik programu 
podaje co najmniej następujące informacje: 
a) Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer Prawa wykonywania zawodu, tytuł 

zawodowy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informację o posiadanej 
specjalizacji, 

b) Informacje o posiadaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
c) Deklarację miejsca/jednostki, w której może nastąpić realizacja badania na 

obecność wirusa SARS-CoV-2, 
d) Inne niezbędne do prawidłowej realizacji programu. 

5. Uczestnik programu „Test dla lekarza” na etapie zgłoszeniowym wypełnia również 
stosowne oświadczenia, obejmujące co najmniej: 
a) Oświadczenie o przesłankach, o których mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, na 

podstawie których zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie, 
b) Oświadczenie o opłaconych składkach członkowskich na rzecz WIL na dzień 

31.08.2020 r.  
c) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji 

programu, 
d) Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszej regulaminem. 

6. Za kwalifikację do udziału w programie „Test dla lekarza” odpowiada zespół roboczy 
składający się z 3 osób, powołany Zarządzeniem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
WIL. 

7. Po zakwalifikowaniu się do programu „Test dla lekarza” uczestnik programu otrzymuje 
drogą sms od WIL kod autoryzacyjny, który musi podać w punkcie wymazowym. 
Następnie musi osobiście umówić się w wybranym punkcie na pobranie wymazu 
w sposób wskazany przez podmiot wykonujący badania, z którym WIL podpisała 
stosowną umowę. 

8. Opłata, o której mowa w Rozdziale I ust. 4 jest ponoszona przez uczestnika programu 
„Test dla lekarza” na rachunek bankowy WIL w sposób wskazany w formularzu 
zgłoszeniowym, przed przekazaniem przez WIL kodu autoryzacyjnego uczestnikowi 
programu „Test dla lekarza”. 

9. Uczestnik programu „Test dla lekarza” wobec którego organy sanitarne, bądź inne 
uprawnione podmioty, nałożyły ograniczenia w zakresie przemieszczania się, bądź 
zarządziły kwarantannę ma obowiązek uzyskania ich zgody na przeprowadzenie testu 
oraz poinformowanie WIL, że taka zgoda została wobec niego wydana przed jego 
przeprowadzeniem. 

III PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Wszelkie sprawy nieregulowane w powyższych przepisach są rozwiązywane doraźnie 
przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej WIL. 

2. Obsługę techniczną programu „Test dla lekarza” realizują pracownicy biura WIL. 
3. WIL zastrzega sobie możliwość przekazania dokumentów podatkowych uczestnikom 

programu „Test dla lekarza”, w których zostanie przekazana informacja o osiągniętych 
przychodach z tytułu udziału lekarza w programie „Test dla lekarza”, jeśli przepisy 
podatkowe będą tego wymagać. 

4. WIL nie ponosi odpowiedzialności za przemieszczanie się uczestników programu „Test 
dla lekarza” w celu odbycia testu na obecność wirusa SARS-Cov-2 oraz powrotu do 
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miejsca przebywania,  jeśli wobec nich orzeczono kwarantannę lub inne ograniczenia 
przez uprawnione podmioty i organy. 

5. WIL nie jest odpowiedzialna za przekazywanie informacji o wynikach testów do 
uprawnionych jednostek i organów uczestników programu. 

6. WIL zastrzega sobie możliwość limitowania liczby osób uprawnionych do badań w 
ramach programu „Test dla lekarza”, możliwych do obsłużenia w ciągu danego dnia, 
tygodnia lub miesiąca. 

7. W przypadku nieprzestrzegania przepisów regulaminu przez uczestnika programu „Test 
dla lekarza” WIL zastrzega sobie możliwość dochodzenia praw i roszczeń wobec 
uczestników programu „Test dla lekarza”. 

8. WIL nie organizuje transportu do i z punktu pobrań. 
9. W przypadku otrzymania wyniku pozytywnego testu, lekarz ma obowiązek zastosować 

się do ogólnych przepisów obowiązujących w tym zakresie, a WIL nie ponosi w tym 
obszarze żadnej odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do podjęcia jakichkolwiek 
działań z uwagi na brak narzędzi prawnych w tym zakresie. 

10. WIL zastrzega sobie, że jedynym kanałem komunikacyjnym w zakresie realizacji 
programu „Test dla lekarza” jest adres poczty elektronicznej testdlalekarza@wil.org.pl 

11. WIL dołoży wszelkich starań, aby podtrzymywać komunikację ze wszystkimi osobami, 
które przekazały jej formularz zgłoszeniowy, jednak zastrzega, że obowiązek 
kontaktowania się z jej strony dotyczyć będzie jedynie osób, które zostały 
zakwalifikowane do programu „Test dla lekarza”, a pozostałe wiadomości mogą 
pozostać bez odpowiedzi. 

12. WIL zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji programu „Test dla lekarza” 
bądź jego zamknięcie w sytuacji braku dostępności materiałów niezbędnych do 
przeprowadzania testów lub braku możliwości współpracy z punktami wymazowymi 
wynikającymi z sytuacji od WIL niezależnych. 

13. Wszystkie badania w ramach programu „Test dla lekarza” traktowane są jako badania 
zlecone samodzielnie (bez skierowania) przez osobę uprawnioną. Wszystkie badania w 
ramach programu „Test dla lekarza” służą celom profilaktyki zdrowotnej, a ich 
wykorzystywanie w innym celu jest zabronione i może być podstawą wystąpienia przez 
WIL z roszczeniami odszkodowawczymi. 

14. WIL zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 
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