
 
 

 

Warszawa, 28 kwietnia 2020 r. 

KL/203/134/AG/2020 

 

Pani  

Elżbieta Witek  

Marszałek Sejmu RP 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

W nawiązaniu do projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344), Konfederacja Lewiatan,  

w załączeniu, przedstawia propozycję poprawki polegającą na wprowadzeniu dostępu do badań na 

obecność wirusa SARS-CoV-2, dla pracowników firm produkujących produkty lecznicze, wyroby 

medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki ochronne i wyroby 

medyczne, wpisanych do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

przy wytwarzaniu produktów niezbędnych dla zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania  

COVID-19. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów 

 

Załącznik: Propozycja poprawki  



 
 

 

Projekt  

Ustawa 

z dnia …………………… 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Art. 1. W ustawie 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 i 695) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) dodaje się art. 10b w brzmieniu: 

„Art. 10b. 1. W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapewnia się osobom 

zatrudnionym u przedsiębiorców, których przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej 

jest wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych, wpisanych do 

wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, ustalonego na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców  

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1871), przy wytwarzaniu 

produktów niezbędnych dla zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19, bez 

względu na podstawę prawną zatrudnienia, dostęp do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 

374 i 567). 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków budżetu państwa  

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.  

 

Uzasadnienie: Wymienione w przepisie firmy znajdują się w wykazie przedsiębiorców  

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1871) przy wytwarzaniu 

produktów niezbędnych dla zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19, należy dołożyć 

największych starań aby zapewnić  ich niezakłócone działanie.   


