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Warszawa, 5 maja 2020r.  

 

Pan Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

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

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 106), uprzejmie przekazuję propozycję 

poprawki do ww. ustawy.  

 

Zdaniem Business Center Club, 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 

Mając na uwadze powyższe przekazujemy propozycję poprawki w celu umożliwienia zapewnienia 

ciągłości produkcji.  

„Art. 19. 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”. 
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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. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

Marek Goliszewski 

prezes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


