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Sz. P.   

lek. wet. Paweł Niemczuk  

Główny Lekarz Weterynarii 

e-mail: wet@wetgiw.gov.pl  

- oraz do osób wskazanych do wiadomości - 

     
 

Szanowny Panie Ministrze, 

Jesteśmy głęboko poruszeni niespotykaną skalą cierpienia jakie wywołał atak na niepodległe i suwerenne 

państwo. Nasze myśli są z mieszkańcami Ukrainy, którzy starają się chronić swoje rodziny, przyjaciół i 

zwierzęta.  

POLPROWET jako stowarzyszenie, będzie współpracować z władzami Polski oraz organizacjami 

pozarządowymi, aby ograniczyć wpływ wojny na dostawy leków weterynaryjnych i możliwości leczenia 

zwierząt. Będziemy także informować o działaniach naszych członków, którzy aktywnie zaangażowali się w 

działania pomocowe na rzecz ludzi i zwierząt w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

publicznego. 

Doceniamy już podjęte działania władz nakierowane na ratowanie życia i zdrowia ludzi i zwierząt, w tym 

uproszczenie procedur przez Komisję Europejską i Rząd Polski w zakresie przekraczania granicy. Coraz 

bardziej prawdopodobne jest, że do Polski może przyjechać nawet kilka milionów uchodźców.  Dlatego 

chcemy działać wspólnie już teraz, aby być przygotowanym na tę sytuację i móc zapewnić ciągłość dostaw 

zarówno leków weterynaryjnych, karm i innych środków leczenia zwierząt dla podopiecznych ukraińskich 

jak i polskich obywateli. 

Aby pomoc ta była jak najbardziej efektywna, prosimy o przekazywanie informacji, jakie inicjatywy w 

danym momencie są potrzebne, by wspierać działania rządu i skutecznie odpowiedzieć na realne potrzeby 

teraz  i w przyszłości, gdy liczba potrzebujących wzrośnie. 

Podjęliśmy wspólne działania z organizacjami branży farmaceutycznej leków ludzkich oraz branży wyrobów 

medycznych, których celem jest udzielenie pomocy w ramach naszych kompetencji i możliwości 

napływającym do Polski obywatelom Ukrainy.  
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Ponieważ przemysł farmaceutyczny, w tym sektor weterynaryjnych produktów leczniczych podlega ścisłym 

regulacjom będziemy także wdzięczni za otwartość i pomoc władz w interpretacji obowiązujących 

przepisów, które mogą budzić wątpliwość w trakcie podejmowanych konkretnych działań. 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
/podpisano elektronicznie/  

 
Radosław Knap  
          
Sekretarz generalny 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

sekretariat.ministra@minrol.gov.pl  

2. Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dep-pl@mz.gov.pl  

3. Agnieszka Gutowska, Dyrektor Biura Rezerw Medycznych, Rządowa Agencja Rezerw 

Strategicznych, agnieszka.gutowska@rars.gov.pl  

4. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych, gp@urpl.gov.pl  

5. Agata Andrzejewska, Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pw@urpl.gov.pl  

6. Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, vetpol@vetpol.org.pl  
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