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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Brejzę

na 22. posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 2021 r. w sprawie rosnącej liczby 

przypadków zakażeń brytyjską odmianą koronawirusa w Polsce, uprzejmie proszę

o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pierwsze informacje dotyczące pojawienia się zakażeń odmianą brytyjską koronawirusa 

na terenie Polski pojawiły się w mediach 21 stycznia 2021 r. Przypadek wykryto u kobiety 

z Małopolski, u której został potwierdzony testem PCR pod koniec grudnia 2020 r. 

Przypadek ten został zgłoszony do bazy GISAID - zgodność czasu zgłoszenia 

(20.01.2021r.) i płci pacjenta z rekordem o wariancie brytyjskim nr EPI_ISL_852842.

W dniu 27 stycznia 2021 r. w mediach została podana informacja o drugim przypadku, 

który został wykryty u nauczycielki we Wrocławiu w ramach testów przesiewowych wśród

nauczycieli. 

Informacja o mutacji koronawirusa B.1.525. po raz pierwszy pojawiła się

15 grudnia 2020 r. Zidentyfikowano ją u osoby z Wielkiej Brytanii. Państwa Unii 

Europejskiej, które zdecydowały się na zamknięcie ruchu lotniczego z Wielką Brytanią, 

wprowadziły zakaz wykonywania lotów pasażerskich co do zasady od dnia 21 grudnia 

2020 r. (np. Belgia, Francja, Włochy) albo 22 grudnia 2020 r. (np. Austria, Hiszpania, 

Niemcy). Decyzja o wprowadzeniu zakazu wykonywania lądowania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych 
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wykonujących loty międzynarodowe z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej została podjęta przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 

2020 r. Decyzja Rady Ministrów o wprowadzeniu przedmiotowego zakazu od dnia 22 

grudnia 2020 r. była wypadkową różnych przesłanek. Szczególnie istotny był fakt, że w 

tym czasie duża liczba Polaków była już w trakcie podróży do ojczyzny. Wszystkim 

osobom przybywającym do Polski, w szczególności z Wielkiej Brytanii, umożliwiono 

bezpłatne poddanie się testowi na COVID-19. Kontaktując się z infolinią inspekcji 

sanitarnej zainteresowani kierowani byli do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, która wystawiała zlecenie testu w punktach drive-thru.

Od dnia 28 grudnia 2020 r., zgodnie z ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316), 

pasażerowie przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu udania się do 

swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, zobowiązani byli do odbycia 

kwarantanny trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym 

przekroczyli granicę. Zwolnieniu z tego obowiązku podlegały m.in. osoby, którym 

wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Z informacji uzyskiwanych od Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych 

wynika, że w terminie od 21 do 29 grudnia 2020 r. do powiatowych i wojewódzkich stacji 

sanitarno-epidemiologicznych zgłosiło się łącznie 2656 osób powracających z zagranicy, 

które zadeklarowały chęć wykonania testów w kierunku SARS-CoV-2. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie dotychczasowej współpracy 

Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z ECDC w 

zakresie wsparcia operacyjnego dla wybranych państw członkowskich UE w zakresie 

zapewnienia możliwości sekwencjonowania pełnego genomu wirusa SARS-CoV-2 z 

próbek materiału klinicznego od potwierdzonych przypadków COVID-19, NIZP-PZH 

realizuje zadanie od 1 kwietnia br. pn. „Określanie sekwencji nukleotydowej pełnego 

genomu wirusa SARS-CoV-2 z próbek materiału klinicznego od człowieka” w ramach 

umowy z Ministerstwem Zdrowia.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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