Komunikat Wojewody Wielkopolskiego
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów *
w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania
nie później niż na 36 godzin
przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących
produktów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gogli ochronnych,
kombinezonów typu TYVEK,
masek typu FFP2/FFP3,
maseczek chirurgicznych,
ochraniaczy na buty (obuwie),
rękawiczek lateksowych,
rękawiczek nitrylowych,
produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach
biobójczych (Dz.U. z 2018r. poz.2231 oraz z 2020r. poz.322), wyrobów medycznych
w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. z 2020r. poz.186) oraz produktów leczniczych rozumieniu art.2 pkt 32 ustawy
z dnia 6 września 2001r. –Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z2019r. poz.499, z późn. zm.),
które są przeznaczone do dezynfekcji
– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma
obowiązekpowiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
tegoprzedsiębiorcy.
W województwie wielkopolskim powiadomienie należy przesłać na adres e-mail:

sn@poznan.uw.gov.pl
Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub
zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W powiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego należy wskazać:
• datę wywozu;
• nazwę produktu;
• ilość;
• charakterystyka produktu, przeznaczenie (karty charakterystyk);
• kraj wywozu/zbycia;
• miejsca faktyczne, gdzie towar się znajduje, aby była możliwość
przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
• oświadczenie, że towar znajduje się w ww. miejscu w zadeklarowanej ilości
i rodzaju;
• oznaczenieprzedsiębiorcy(w tym nr NIP) oraz adres e-mail i numer kontaktowy;
• w przypadku, gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy,
przedsiębiorca dokonujący powiadomienia wskazuje w informacji również dane

przedsiębiorcy, do którego należy magazyn oraz adres magazynu, z którego zostaną
wywiezione towary podlegające ograniczeniom.
Informację tę oraz informację o złożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu
wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda
niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
-----------------------------------------* § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658)

*

