
 
 
 

 

 

Warszawa, 27 maja 2020 r. 

KL/279/197/AG/2020 

Pani  

Elżbieta Witek  

Marszałek Sejmu RP 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

W nawiązaniu do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uprzejmie przekazuję propozycję 

poprawek do ww. ustawy.  

Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawarte w ustawie przepisy, powinny zapewniać sprawne  

i nieprzerwane funkcjonowanie organizacjom o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.  

Tym samym ww. organizacje w sytuacjach krytycznych powinny mieć dostęp do zasobów Agencji 

Rezerw Materiałowych. 

Dodatkowo przekazuję propozycję poprawki wprowadzającą dostęp 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, 

a także dla firm z branży spożywczej. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

Załączniki:  

Propozycja poprawek do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382). 



 
 
 

 

Do wiadomości: 

Pani Jadwiga Emilewicz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju  

Pan Ryszard Terlecki – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 

Pan Borys Budka – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska 

Pan Krzysztof Gawkowski – Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy  

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska 

Pan Jakub Kulesza – Przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Poprawka 1 

W rozdziale 7 - Przepisy zmieniające, wprowadza się art. 61 
 

I Agencja rezerw materiałowych 

„Art. 61. 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)  

w art. 46d dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

„8. W przypadku niedoboru produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych lub środków ochrony osobistej niezbędnych 

dla pacjentów lub wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, minister właściwy do 

spraw zdrowia poleci wydanie w niezbędnych ilościach tych produktów, środków, wyposażenia lub 

wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych do podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, stacje 

sanitarno-epidemiologiczne, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne lub domy pomocy społecznej 

oraz do przedsiębiorcy, który uznany został za  przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań 

na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320), dla 

których Organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności 

państwa jest minister właściwy do spraw zdrowia. ” 

Uzasadnienie: 

Uzasadnieniem wprowadzenia przedmiotowej poprawki jest fakt, iż przedsiębiorcy umieszczeni na 

liście przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym realizują na bieżąco 

zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19, w tym w szczególności w zakresie realizacji dostaw 

leków, wyrobów medycznych, środków biobójczych czy środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego. W przypadku wystąpienia niedoborów rynkowych na niezbędne 

produkty może dojść do sytuacji, że jedynym sposobem utrzymania kluczowej dla Państwa 

produkcji mogą być dostawy odpowiedniego asortymentu z zasobów Agencji Rezerw 

Materiałowych. Rozwiązanie takie pozwoliłoby na zaopatrzenie szczególnego rodzaju 

przedsiębiorców w niezbędne materiały w sytuacji krytycznej, gdy w żaden inny sposób nie byłoby 

możliwe bieżące utrzymanie produkcji niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa oraz 

jego obywateli. 

 

 

 



 
 
 

 

Poprawka II W rozdziale 7 - Przepisy zmieniające, wprowadza się art. 62 
 

II Testowanie pracowników związanych bezpośrednio z wytwarzaniem leków  

Art. 62 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)  

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. 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) zapewnia się również osobo zatrudnionym  

w przedsiębiorstwach branży spożywczej  

3. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia”. 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/279/197/AG/2020 

 

 


