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Warszarva, dnia 8 lipca 20ż2 r,

{,Jz - 9w |zz

§z. P. Adam Niedzielski
Ministerstwo zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Sz. P. Ewa Krajewska
Główny Inspektorat

Famraceutyczny
ul. Senatorska 12

00-082 Warszawa

pismo w sprawie powolania zespolu ds. opracowanra procedur Po§tęPowania i zmian

legistacyjnychwceluprrygotowaniasektorafarmaccuĘcznegodosytuacjikryzysowych

Szanowny P anie Ministrze,,

szanowna p ani Millister,

w imieniu organizacji bran,żowych reprezentujących wy§vórców i dysĘbutorów produktów

leczniczych, a także przedsiębiorców prowadzącyclr apteki oraz farmaceutów, zwracamy się do państwa

z wnioskienr o podjęcie inicjatywy powołania zespohr ds, opracowania procedur postępowania i anian

legistacyjnychwcelupgygotowaniasektorafarmaceuĘcznegodosytuacjikryrysowych.

W ostatnich miesiącach obserwujemy rosnąęą niestabilnośó otoczęnia międzynarodowego Polski,

wynikającązagresjiRosjinaUkrainę.Rosnącecenynośnikówenergiistająsięcorazwiększym

problemem,który-wpołączeniuzryzykiemichogranicz.onejdostępności-nrożędoprowadzić

do zaburz,eń w dostawach lęków na polski rynek, Nowe uregulowania zzal'sęsu obronnoŚci (ustawa

oobronieojcryznyiwydawanenajejpodstawieaktywykonawcze)rodząwyałaniadotyczące

zapewnienia pełnej obsady wytwórtri leków oraz apiek w sytuacjach kryzysowych,
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Bezpieczelistwo lckowe polski, rozumiane jako zdolność do utrzymania i uzupełni,ania zdolności

produkcjiidystrybucjilckórvnapotrzebypopulacjipacjentównaterytoriumRP'wymagaszczęgÓlnei

ochrony przed dcstabilizacją na wypadek sytuacji kryzrysowych,

Apelujcmyopodjęcieinicjatyrvyutworzeniazespoluekspcrtówwceluopracowaniaprocedur

postępowania i zmian legislacyjnych, które prrygotuią sektor farmaceutyczny na wypadek

wystąpieniasytuacjikryzysorrych.Zespóltcnmusisktadnćsięzprzcdstawicieliadministracji

publicznejiprzedstawicieliszerokorozumianegosektorafarmaceutyczn€go.Tylkowspólnie

jesteśmy rv stanie wypracorvać skuteczne procedury i konieczne zmiany prewa,

Przekazujemywzalączeniupierrvszenajpilniejszezidcntyfikorvanezmianypralva.

Reprezentorvane przcz nas organizacje detilarują gotowość akĘwnego mcrytorycznego udziału

rv pracach Zespolu,

PonadtoZ\,Tacan.tysięzwnioskietnopilnezwotaniespotkaniaprzedstawicieliorganizacji

z przedstarvicielarni Ministcr§twa Zdrorvia i Głównego Inspektoratu F'armaceuĘcznego w PowYŻszej

sprarvie.

Zwyrazami szacunku,

Prezes
Naczelnej Rry}v Aptekarskiej
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H*#rlaszczak - Wiceprczes Ra<ly Minis§óJv, _\ljnistar 

Obronr Narodowej

- i;. i'. illffi Ń;"il- Szgf (ńglarii Prezesa Rady Ministrów

: ;;. i'. ń; ń.ńu,l rui"i,t" Xlimatu i śmdowista ..

.:iIUlifu t*;l*;lYlł*r,§§*i[ffiJ;;*J*,otlministracji
- ;;, ;. iliŃ;] Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta

: ;i; i#fi"K;rio*.ti,- uy,"*r* n"ądowego Centrum Bozpieczeństwa

zalacznikl
ffiffi ^ri"n 

legislacyjnych

Załączttk:

proponowane zmiany legislacline

1.RozporządzenieRadyMinistrówzdnia17tutegoŻO2Lr.wsprawiesposobuitrybu
wpńw"dzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

W § 4 ust. 1 rozporządzenia dodaje siępkt 14) onastęPującYmbrzrnieniu:

Ż,RozporządzenieRadyNlinistrórvzdnia8listopadaŻBŻlr,rvsprarvieszczególowychzasad
i tryhu wprorvadzania ograniczeń w sprzedaż}palirv staĘch oraz w dostarczaniu i poborze

energii elektrycznei lub ciepla

W § 6 ust, l pkt 3 Rozporządzenia dodaje ,ru ook *) o our'*uju"* Y'"o'u'

PASMI

ffi*a olereślone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego majq

'ńtoro*onł, di wszystkich adbiorców gazu ziemnego, z wyjqtkiem:

(..,)

13)podmiotówprowadzqcychdziałalnośćwzalłesiewytvvarzaniaprodulłówleczniczychlub
substancjiczynnychtubobrotuhurtowegoproduldamileczn.iczymilubobrotudetalicznego
produktami teczniczymi, przylqczonych do sieci dystrybucyjnej lub PrzesYlowej gazowej;

,§u "r, 
, *r;*ł pora wtrrawadllwmi ograniczeniami w dostarczaniu i pobone energii

elektrycznej podlega,d;:;;;, elergi r,ń,,,-? :::y:::::::::::",r:::":; ;::,? ;#;Ttr,
!:y,tr:ff:'ffi:#:;::,"#:1':;:#,;;fi",nowielkość ^o"y 

u:^i*nej wYnasiPoniŻej ja,

kw, oraz w zaltresie obiektu

3) wykorrystywanego b ezpośrednio do :

- ałanych dalej ,,odbiorcami chronionymi; "
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3.RozporządzenieRadyMinistrówzdnir8listopadeŻ02lt.wsprawieszczegółowychzasad
itrybuwprowadzani"ogr"ni.zeńwsprzedaĘpaliwstałychorszwdostarczaniuipoborze
energii elektrycznej lub ciepla

Rozporządzeniew§6ust.lpkt2odnosisiędonieobowiązującejjużustawyzdniazdnia2llistopada
1967 r. o powszechnyrn otowią"ku obrony n .."!p"rp"rir*p"r*r,i": Wskazać na|eĘ,że również § 6

ust. 1 pkt 3lit. f "d*ri.ię;; 
ushwy 

" 
aniu zf ,i"pnia 200l r, o organizowaniu zadń narżecz

obronnościpństwarealizowanychprzezpnedsiębiorców,którautraciłamocnamocyprzepisów
ustawy z dnia l l marca żO2żr, o obronię Ojczyzny,

z uwagi na powyższe zasadnyrn jest dostosowanie brnnienia przywołanych przepisów rozporządzenia

z dnia 8 listopada 202;;, ;" brzmienia prz_episów ustawy z dnia 11 marcaża}Z r, o obronie ojcryzny,

4. Ustawa z dnia 10 tiłrietnia 1991 r, Prawo encrgetyczne

W art. 62b ust, l pkt 2) ppkt d ustawy dodaje się tiret o następującym brzmieniu:

PAsMI

g' wytlvcrzania p roduktow l ec=n B,z,| L- rl, n"" 
" - : ::;-_,; ^*; l _^,, i "*mi,

produhami lecznicąvmi lub obrotu detalianego praduhami lecznic4lmi,

- albo wyodrębnionej części obiektuwykorzystywanego do tych celów;"

r,j,,: 11l -',

,,arL 62b usl- 1 pkt 2) ppV b 1, Tatyfy ustalane dlą:

2) od.biorców paliw gazowych:

( ...)

d) o ile złńq oświad,czenie, o lłórym rnowa w art, 62bb, będqcych:

("') 
' j-!,-t"',"!,), ,^, praduldów lti::lti<;l,t-h ltth

- Podmiotami Prowadząc}'mt clziąłeiltt<l,śc w aakresie wtwarzanla

substanr:iicą,nłtychlubobrottthurttłweg'oprołluktamile,ł:zniczymilztbobrotudelalicznego
prothł kt ałni leczniczymi :

- które stosuję się t\o dnia 3I g,udnia 2aB r,

- przez przedsiębiorstvva energety"":,!::,,:::::::",:::::;:;T:::i];;:;:,ro'o*'*i 
lub na

Wnioskujerny,abyww.ochronaobowiązywaławstecanięoddnia|,01.2022r',atemlinnazłożenie
odpowiednich os*iuac"J* celu objęcia *tronąi*Ń*ąbył odpowiedni, nP, dwumiesięoznY'

\
)
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5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r, o podatku akcyzowym

Apelujernyopr.zryjęcieustawy,którawsposobanalogicznydoart'5ustawyzdniaŻ8gruclnia2018r'
ozmianieustawyopo<latktrakcyzowymorazniektorychinnychustaw,zobowiązywałaby
przedsiębiorst*o "n".g"tyczne 

wykonujące działalność gospo darczą w zakresie obrotu energią

elektryczną tlo określenia cen i stawek opłat za energię elektryczrrą ustaionych w taryfie zatwierdzonej

przezPreze,ouoęo..n"grrlacjin,nergerykino-ok,".oddnialslyczniaŻ021r.dodnia
3l grudnia 2021 r.otu oiuTo."o* ton"o*y.h ouą"*| ł*,":T] 

prowadzącymi działalność w

zakresie wytwarzania produktów leczrriczych ltlb substancji czyrrnych lub obrotu hurtowcgo

pro duktami lecznicrylni 1ń obrotu clctal iczn ego produktami |cczńc,lym|

Art, ,,.,

L przedsiębiarstwo energetyczne wyleonujqce działalność gospodarczqw zakresie obrotu energq

elekttycznq ołłeśla ceny i-stawki opłat za energię elektrycznqw wysolwŚci:

1) ccll ,!./o.§o11lćl, z|ch w tlniu jI grudnia t021 r, u,staltlłn:ch v, tałyfe a,ronlmieniu art, 3 ph 17

u§tawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - pro*o- 
"nrrgelyczne 

(Dz. U, z 2019 r, Poz' 755 i 730)'

zatwierdzonej po", rńra (Jrzędu Regulacji En"i,Óm, zwanega dalej "PrezesemURE";

i 2) nie wyższej niż cetty i stalvbi orłlt za enlrs;1:',:.Y::::?:'::?:i:":,,r;:;'ir';;:::';,:::,

1'. u, ,i,ii,ł§fjr::::;':;':;n,!*",'" J,i 
'i 

i* l jn ustawy z dnią l0 lqYietnia 1997 r' ' Prawo

enargetyczn,e, ,*,"uro'T,il,i "u,tbi"",ł kańco;,ym", ttstalone przez to przedsiębiorstwo w inny

sposób, niż wskazany w pta"t, w tym tł Jbrm" :::'^* 
wyl:cocjo:.:::,,h indywitlualnie lub w trybie

przewidzitlny, * ,,rrrrri, z tlnią'l1 tyrześnia 20t9 r, _ pruwrl ząmówiełi publicznych (tj, Dz, U, z

202 I r. poz, l l29 z późlt,l, zm,), ałane clalej "cennikiem ełlergii elelrtrycznej"

- na olł.es od rlnią I slycznia 2022 r' do dnia 3 } grudrtia 2a23 r' dlo odbio"''końcowego olłeślonego

w ust. 2,

2.obowięek'olaórymmowawust,l,naolresoddnialstycznia2022r'dadnia3lgrudnia2023
r. stosuje się tlo oauor"d,* ioricowychbędq"yrii"o^*rami,prowadzqcymi 

dzialalność gospodarczą

w zalcresie wy,varzania produktów teczniczych lub substancji czynnych lub obrotu huńowego

prod,uhami leczniczymi lib,brot, detalicznego produHami leczniczymi,

3. Odbiorca końcowy, o Hórym mowa w u^§t, 2, jest obowiązany w terminie:

I) do dnia IJ 20?2 r., 
,,_! _.__. *^.^aanłoa 1

2) I4 dni od dnia wystqpienia zdarzenia powadujqcego zmianę statusu odbiorcy końcowego, o 
\

hórym n?owa w ust, 2, majqcq wpływ na ptzymanie ńi up,o*,i"nia, o Hórym mowa w ust, I 
i

- zloĘć przedsiębiorstwu energetyczilemuw,konuiQ,:::::::!::::::::#tr:,:;T,ri::I::;)

WąffiffióW 9lehrycznej ąlboumow

:----1:---:

{lt"Ę:T"?"TIJ ##[!lD#
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r. _ Kodekg karny; klauzuli ta za^łępui, ,"r"run|l,ńnu o odpowiedzialntości kamej za składanie

fałszjłvYch oświadczeń' , _'-^)ołohin,,śhilem energetycznym

4,orlbiorcąkońcowy,októrymmowawust..2,ząwierajqcyzprzedsiębiorsh\etnenergetyc)
wykonujqcym or**^)ni,łiioriooun ,.rok *i" obroiu energią elektryczną umowę sprzedńy

I energii elehrycznej albo umowę,"::::Y,:;ii:**,:;:lr zawieraniu tej umowy, da

'rilźr,',r",1",*Yi],ł?oriłł"",*, oświaclczenia, o którym nowa lł ust, 3,

5. W przypadtał wysrqpienia zdarzenia powodujqcego zmianę sta,ttts, :,!:"" 
końc<łwego, o ktorym

łłlow(t w ust. 2, majqcq wpływ na ulrątę upralinienia, o ktorym mawa w ust, l, adbiorca ten

obowiqzan1l.iestclopoinformowuniaoly,nzdąrzęniuprzedsiębiorstwaenerł,etycznegowykonujqcego
d,ziałalność gospodarczq w zalcresie,*-,::::.I:'iź:;:ń:r*:tri::::;:#"łł,iiłiił'-
działainość gospotlarczq w zalcresie obrotu ener9'{ł ęLęft,l lva"., -, 

|,łocznie, nie później niż w 
\

,_.ił,,ł,::i jł,;,#_,::::;:r;::,_:"rłr::ł;Tł,ł),ł,,r,"rstwaenergea,,nuń,o\

Iłórym mowaw ust, 1, n,aci ńo, od dniawyłąpi|ntia tego,dąrze"ia, 
' 

..uunn_n ,^, ,akresie obrc 
]

6,Przedsiębiorstlv()energetyczflewykonującedzialalnoścgospodarczqwzalłesieobrotui
dystrybucji energii ariiirrźi, któremu ,17^ iii,ń,zietił koncesi_i na wykonywanie działalności

1 gospodarczej * ,olrr"riir'oioń "nrrgią 
,"orrJ^'ł i,i,* 31 gu,dnia zózl ,, o*eśla do dnia j,

I srudnia 2022 r.. o,, ,urrri*"i'oi|,roiui,,, u na,y*,*u,u w usl, 2, przylqczonego do jego sieci, cetly

\ za energię elektrycznq w wysokości "r, 
n."r,"rl,r,'i*-iniu 3 l grudnia 202l r, przcz sprze dawcę z

\ ,rrę,lr, naktórego ourrorrź-araląniazlokaliz;T:;;: 
,';;;r r-'rri, ustalonYchw tarYJie zatwierdzonej

Przez Prezesa URE' , --^^)^,.łryn u, ,akye,sie obrotu energiq

7. przedsiębiorstvvo energetyczne wykonujqce dzialalnośc gospodarcza w zalłesie obrotu ene,

elektryt:znq j"st ouowi[rńe,,ao uwątęari"nio "r, 
i sfuwek oplat za 

",,"gię 
elektryczną, o hótych

mo\ł A ly tł st. l, w **,|i,7ł*-,, ń;; ; ** "y* :,*:' 
o::j:-:: " " :*

Ustarva z dnia l0 trwietnia 1997 r, Prawo onergetyczne

W art. 45 ust, 1 ustawy dodaje się pkt 5) o następującym_o"*,_1:

;; ,, ustt. 1. przetlsiębbrs,*, ",,ilni:,";,:i,iii::":ł,"łrffł*Ił::Y':"Yłr:""'
stosowniedozalłuuwykonywanej*:::,"::!:,,*,i:ńLffii;;":;łłł!łń'rl:-,:;,";::,::##,mru:::itr;:ffi ::;;ił{"t,łiłkatfu lowaćwsPosóbzaPewniaJącY:

("') , -,^,l.,";^łA,l> nrllwadzacvt* ,i':i,t|ą,|YnłC

5) w ,,,iiłlt \lI i:!ił d() tałyf,r}!u ,:nęł,|ii e,kktl^})cznei achrtlnę pacłniató.w prawadzącvćh ,i,:i"lu,i

w zakresie wytwarzulia proeluktów.'-ii"",*7,_.i1.",ji:*:",:#:t,h 
!łłb t:ilłtll(t hu,rtovłegtl

;,:*;;';,Ył,X|,#',',ń'#,;łi,i;;:Jó*"**"-,"M,
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Wań'45poust.4adoclajesięust.4bonasępującymbrzmieniu:

e tworzy odrębną grupę taryfowq dla adbiorców

energii eleldrycznej przyłqczonyc^,::::,:iłji:i.:r"",::x:::l";;:;##Ttr:;:ff:,
T;;:;:ł'ł3:;:l:7::rł;;::;:;;:,;,*-;;;;iI*;;:ł,.-::,IT1:łł,u
substancjiczynnychlubobrotuhurtowegoproduldamileczniczymilubobrotudetalicznego
produlaami lecmiczymi, biorqc pod twagę ,r:o*r*irł rrrh pnedsiębiorców dla ot,hrony zń,łnlia

Ań. 46 ust, 3 otrzymuje następujące brzmienie:

energii okreśti, w drodze rozpotzqdzenia, sposób

Iłztałtowania i tra,lfulacji taryf dla energii "t"ń,T*i ",* 
,::::i:ł:;;,,:';::;;:,r:;

ył;:ł:#1,',rr::"';;:;!;:;;ff"?;;";:;;:;;in"ń,łopu*nuni'PokrYciatnasadnionYch

kasztów przedsiębiorsń "i"ri"ryr)nych, 
w tym t*łt* ich ronuaju, realizację przedsięwzięć z

zakresu ochrany przeciwpożarowej, ochronę ,:;r;;;* odbiorców pned nźeuzasadnionym poziamem

cen i oplat, popra*u ł"{ń,osci dołarczaniaiwylsorzystywania energii eleldtycznej, ł,ównoprawne

traktowanie ołtbiorca*,lli*irorontu ,uu,yau*iinio,toiłn",o, ochronę podmiorów prowadzqcych

dzialalnośc w zalłesie wfuv,rzania rrllrw1, |"orną"i lub substancji c,,nrtych lub obrotu

hurtowego pradulttami"'tu,"rnr"a,*i trru obrotu detalicznego produ*ami leczniczymi orcu

przejrzystaść cen i stawek aplat,

7.ProjektrozporządzcniaRadyMinistrówrvsprawierrryłączeniaodobowiązkupelnienia
czynnej strrżby ,roj*Xu*"i w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny

W § 6 ust. 1 dodaje się punkty;

,..t§ ó,

l,W),ląt,zt:łtit:nł:tv,rtiosekrnozałlvtillrolvadzonevłsttlstttlkutloosobzatrudnirnl.vchu,:

(,. )
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