
                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Warszawa, 14 kwietnia 2022 r. 

KL/157/70/KO/2022 

 

Pan 

Mariusz Błaszczak 

Minister Obrony Narodowej 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Wojna w Ukrainie pokazała jak istotne jest stabilne zaopatrywanie społeczeństwa w leki. Już kilka 

pierwszych dni tej wojny spowodowało poważne braki w dostępie do leków, co wynikało nie tylko  

ze zniszczenia zakładów produkcyjnych i magazynów, ale również ze względu na brak osób mogących te 

leki produkować.  

 

Konfederacja Lewiatan, w imieniu firm z sektora ochrony zdrowia zrzeszonych w naszej organizacji, 

pragnie odnieść się do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia od obowiązku 

pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny („Projekt”), który został 

opublikowany 11 kwietnia 2022 r. na stronie rządowego procesu legislacyjnego (numer w wykazie prac 

legislacyjnych – RD527).  

 

Projekt dotyka ważnych dla przedsiębiorców regulacji zapewniających warunki do utrzymania ciągłości 

realizacji zadań w sferze gospodarki narodowej, zwłaszcza o charakterze obronnym przez najważniejsze 

organy i podmioty gospodarcze w RP. Firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan produkują ok. połowę 

refundowanych leków na receptę dostępnych w polskich aptekach. Wobec powyższego zwracamy uwagę 

na potrzebę rozszerzenia katalogu wyłączeń przewidzianego w treści Projektu o następujące podmioty: 

 

1) przedsiębiorcy, którzy na podstawie zezwolenia prowadzą na terytorium RP działalność, 

polegającą na wytwarzaniu produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 42 ustawy Prawo 

farmaceutyczne (zakłady farmaceutyczne), 

2) podmioty posiadające uprawnienie do prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi, 

3) podmioty odpowiedzialne lub przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych, 

4) organizacje pracodawców, zrzeszające firmy farmaceutyczne, 

5) osoby zatrudnione, niezależnie od formy zatrudnienia, w podmiotach wskazanych w pkt powyżej. 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Z aktualnej treści Projektu wynika, że w trybie wnioskowym, o wyłączenie mogą wnosić m.in. 

przedsiębiorcy oraz zatrudnione w nich osoby pod warunkiem, że zostały na nich nałożone zadania 

realizowane na rzecz Sił Zbrojnych RP wskazane w art. 648 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 

r. o Obronie Ojczyzny („Ustawa”). Musimy podkreślić, że zakłady produkujące leki w Polsce i ich 

pracownicy, nawet, jeśli nie są zakwalifikowani w ramach powyższego katalogu, to przyczyniają  

się do zabezpieczenia ciągłości produkcji, a tym samym wpływają na zabezpieczenie dostępu do terapii 

lekowych dla milionów polskich pacjentów oraz uchodźców przebywających w Polsce. Brak wyłączenia 

ww. podmiotów i osób w nich zatrudnionych w czasie mobilizacji i wojny może spowodować 

wystąpienie przerw w wytwarzaniu leków i zaburzenie łańcucha dostaw, co może poważnie zachwiać 

bezpieczeństwem całego kraju. Nietrudno wyobrazić sobie dramatyczne konsekwencje,  

do jakich może dojść w przypadku wystąpienia deficytu w sytuacji konfliktu zbrojnego, kiedy leki stają  

się dobrami podstawowymi.  

  

Dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji dotyczącej szeroko pojętego interesu społecznego.  

Mamy nadzieję, że nasze stanowisko zostanie uwzględnione przez Ministerstwo w dalszych pracach  

nad Projektem.  

    

Z poważaniem, 

 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

  

Do wiadomości: 

Pan Jarosław Kaczyński - Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów  
do  spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych 
  
Pan Adam Niedzielski - Minister Zdrowia 


