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234, poz. 1978 z p6zn. zm.), tj. w opakowaniach oznakowanych

w j~zyku polskim Iub
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Odr~bnym zasadom, b~dqcym wyjqtkiem od regulacji dotyczqcych prowadzenia
obrotu hurtowego produktami Ieczniczymi, podlega natomiast przekazywanie darowizn
produkt6w Ieczniczych przeznaczeniem na pomoc humanitarnq.
Zasady dotyczqce przekazywania darowizn produkt6w Ieczniczych przeznaczonych na
pomoc humanitarn~ oraz wymagania, jakie powinny spe}niac te produkty Iecznicze,
okresla art. 72 ust. 8 pkt 2 cytowanej powyzej ustawy, oraz rozporzqdzenie Ministra
Zdrowa z dnia 16 stycznia 2004 r .w

sprawie produkt6w Ieczniczych b~dqcych

przedmiotem pomocy humanitarnej (Dz.U. nr 13, poz. 115).
W wymienionym powyzej rozporzqdzeniu szczeg6}owo wskazano wymogi, kt6rym
powinny odpowiadac opakowania produkt6w Ieczniczych przekazywanych na pomoc
humanitarnq, ich oznakowanie (§ 3 ust. 1 rozporzqdzenia stanowi m.in., ze opakowania
produkt6w Ieczniczych muszq byc oznakowane w j~zyku angielskim, niemieckim,
francuskim Iub innym j~zyku }atwo zrozumia}ym w kraju odbiorcy), oraz procedury
dotyczqce przyjmowania i wydawania tych produkt6w Ieczniczych, wraz z dokumentacjq,
kt6rq naleZydo}qczyc do powiadomienia o przesy}ce kierowanej do odbiorcy .
NaleZy przy tym zaznaczyc, ze zgodnie z przywo}anym powy:Zejart. 72 ust. 8 pkt 2,
przedmiotem darowizny swiadczonej w ramach pomocy humanitarnej nie mogq byc
produkty Iecznicze b~dqce srodkami odurzajqcymi, substancjami psychotropowymi, oraz
zawierajqce prekursory grupy I-R, produkty te mogq byc ponadto przekazane tylko pod
warunkiem, ze odbiorca wyrazi zgod~ na ich przyj~cie, oraz gdy b~dq spe}niac wymogi
okreslone w odr~bnych przepisach.
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