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Prawodawstwo polskie:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179
poz.1485 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu
postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami
prawa, czynności z udziałem prekursorów (Dz. U. Nr 179, poz. 1277)

Prawodawstwo unijne:

1. Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz.U.UE L z dnia 18 lutego 2004
roku, Dz.U.UE.L.04.47.1, Dz.U.UE-sp.15-8-46)

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005r. ustanawiające
przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady
(WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz.U.UE L z dnia 3 sierpnia
2005 roku, Dz.U.UE.L.05.202.7)

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określające zasady
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami
trzecimi (Dz.U.UE L z dnia 26 stycznia 2005 roku, Dz.U.UE.L.05.22.1)

Obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2:

• wyznaczenie funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami
sklasyfikowanymi (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 273/2004)

• zgłoszenie nazwiska i szczegółów kontaktowych Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu oraz informowanie o wszystkich zmianach dotyczących
Funkcjonariusza (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 273/2004)

• zarejestrowanie i uaktualnianie w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych
adresu zakładu, w którym wytwarzane są substancje przed wprowadzeniem ich do
obrotu (art. 3 ust. 6 Rozporządzenia 273/2004)

• pobranie od klienta deklaracji wskazującej na konkretny sposób wykorzystania
substancji sklasyfikowanej - oddzielna deklaracja dla kaŜdej substancji
sklasyfikowanej lub pojedyncza deklaracja odnosząca się do kilku transakcji
dotyczących tej samej substancji sklasyfikowanej przez okres nie dłuŜszy niŜ jeden
rok (art. 4 Rozporządzenia 273/2004)

• wszystkie transakcje muszą być odpowiednio udokumentowane tzn. wszystkie
dokumenty handlowe (faktury, wykazy ładunków, dokumenty administracyjne,
dokumenty przewozowe) muszą zawierać:

1. nazwę substancji sklasyfikowanej zgodną z załącznikiem I



2. ilość i wagę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny, jeŜeli to
moŜliwe, jej ilość i wagę oraz zawartość procentową substancji
sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny

3. nazwę i adres dostawcy, jednostki rozprowadzającej, odbiorcy końcowego i o
ile to moŜliwe innych podmiotów gospodarczych biorących udział w transakcji
(art. 5 Rozporządzenia 273/2004)

• dokumentację przechowuje się co najmniej przez trzy lata od roku kalendarzowego, w
którym miała miejsce transakcja i musi być ona udostępniana na wniosek właściwych
organów

• podmioty gospodarcze zapewniają, aby na substancjach sklasyfikowanych w kategorii
2 załącznika I umieszczano etykiety przed ich wprowadzeniem do obrotu; etykieta
musi zawierać nazwy substancji według określeń zawartych w załączniku I

• podmioty gospodarcze informują do 15 lutego w zwięzłej formie PPIS o ilościach
sklasyfikowanych substancji kat. 2 wykorzystywanych lub dostarczanych, a w
przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej kaŜdej stronie trzeciej, dla
prekursorów kategorii 3 zobowiązanie to ma zastosowanie jedynie na wniosek
właściwych organów (art. 8 Rozporządzenia 273/2004 oraz art. 17 i 19
Rozporządzenia 1277/2005)

Zwolnienia

• wszystkie w/w obowiązki nie mają zastosowania w przypadku transakcji dotyczących
prekursorów kategorii 2, w których ilości objęte transakcją przez okres 1 roku nie
przekraczają ilości określonych w załączniku II Rozporządzenia 273/2004 (art. 6)

• klienci informują swoich dostawców czy ww. zwolnienie ma zastosowanie w ich
przypadku (art. 15 Rozporządzenia 1277/2005)

Podmioty gospodarcze

• posiadają obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w zakresie wszystkich
przywozów, wywozów lub działań w zakresie pośrednictwa (obowiązek dotyczy
substancji sklasyfikowanych) (art. 3 Rozporządzenia 111/2005)

• posiadają obowiązek przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej lub
wersji papierowej przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego w którym miała
miejsce transakcja (art. 4 Rozporządzenia 111/2005 )

• posiadają obowiązek oznakowania kaŜdego opakowania etykietą z nazwą prekursora
zgodną z załącznikiem (art. 5 Rozporządzenia 111/2005)

• posiadają obowiązek poinformowania właściwego PPIS do 15 lutego o działaniach
związanych z wywozem, przywozem i pośrednictwem (art. 9 ust. 2 Rozporządzenia
111/2005 oraz art. 18 i 19 rozp. 1277/2005)

• podmioty gospodarcze uczestniczące w przywozie lub wywozie prekursorów kategorii
2 lub w wywozie prekursorów kategorii 3 zgłaszają miejsce prowadzenia swojej
działalności do Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (art. 7 Rozporządzenia
111/2005)

• podmioty gospodarcze zajmujące się wywozem prekursorów kategorii 3 lub ich
mieszanin zwolnione są z obowiązku rejestracji, jeŜeli łączna ilość zrealizowanego



przez nie wywozu w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego (1.01 - 31.12) nie
przekracza ilości określonej w załączniku II do rozporządzenia 1277/2005 (art. 14
Rozporządzenia 1277/2005)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

• wydaje zezwolenie na wywóz prekursorów kategorii 2
• wydaje zezwolenie na wywóz prekursorów kategorii 3 w przypadkach, gdy wymagane

jest powiadomienie przed wywozem lub gdy te substancje wywoŜone są do niektórych
krajów przeznaczenia (art. 44 ust. 2 Ustawy, art. 12 Rozporządzenia 111/2005)

• podmiot gospodarczy zobowiązany jest złoŜyć wniosek w celu uzyskania zezwolenia,
wniosek musi zawierać informacje o których jest mowa w art. 13 ust. 1
Rozporządzenia 111/2005

• zezwolenie na wywóz wydawane jest w ciągu 15 dni roboczych od daty, gdy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzna, Ŝe wniosek jest kompletny (art. 13
ust. 2 Rozporządzenia 111/2005)

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny moŜe odmówić udzielenia zezwolenia na
wywóz jeŜeli przekazane przez podmiot gospodarczy informacje są niekompletne lub
nieprawdziwe lub gdy organ kraju przeznaczenia nie udzielił zezwolenia na przywóz
lub gdy istnieją uzasadnione podstawy, Ŝe substancje są przeznaczone do nielegalnego
wytwarzania środków odurzających lub psychotropowych (art. 15 Rozporządzenia
111/2005)

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny moŜe zawiesić lub cofnąć zezwolenie na
wywóz, jeŜeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, Ŝe dane substancje
przeznaczone są do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji
psychotropowych (art. 16 Rozporządzenia 111/2005)

Organy kontroli, rejestracji podmiotów, występowania do krajów trzecich

• nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje powiatowy inspektor sanitarny
właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu
wprowadzającego do obrotu - poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałoŜonych na
producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu wynikających z
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Rozporządzenia 273/2004 i Rozporządzenia
111/2005 oraz wydawania pozwoleń - na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Rozporządzeniu WE 273/2004 i
Rozporządzeniu WE 111/2005

• Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych prowadzi rejestr
producentów, importerów i innych podmiotów wprowadzających do obrotu
prekursory kategorii 2, uwzględniający dane o których mowa w art.3 ust 6
rozporządzenia WE 273/2004 oraz powiadamia o zgłoszeniu właściwego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego

• organem właściwym do występowania do krajów trzecich z powiadomieniem przed
wywozem w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3 o którym jest mowa w art. 11
Rozporządzenia 111/2005 jest Główny Inspektor Sanitarny.



PREKURSORY KATEGORII 2 PREKURSORY KATEGORII 3
bezwodnik kwasu octowego aceton
kwas antranilowy eter dietylowy
kwas fenylooctowy keton metylowo-etylowy (butanon)
piperydyna kwas siarkowy (VI)

kwas chlorowodorowy
nadmanganian potasu oraz sole substancji
wymienionych w tej kategorii w kaŜdym
przypadku, gdy istnienie takich soli jest
moŜliwe

toluen oraz sole substancji wymienionych w tej
kategorii, nie będące solami kwasu siarkowego
(VI) i kwasu chlorowodorowego, w kaŜdym
przypadku, gdy istnienie takich soli jest
moŜliwe


