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1277
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie sposobu post´powania w przypadkach wzbudzajàcych podejrzenia,
co do zgodnoÊci z przepisami prawa, czynnoÊci z udzia∏em prekursorów
Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy sposób przekazywania informacji
o wzbudzajàcych podejrzenie co do zgodnoÊci
z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory,
dzia∏aniach z udzia∏em prekursorów i próbach ich
wykorzystania, zwanych dalej „czynnoÊciami”;
2) sposób prowadzenia ewidencji informacji, o których mowa w pkt 1;
3) szczegó∏owy tryb i sposób powiadamiania Policji,
Stra˝y Granicznej i organów celnych o koniecznoÊci zatrzymania przesy∏ki prekursorów, a tak˝e
wzór takiego powiadomienia;
4) tryb i sposób post´powania z przesy∏kà, o której
mowa w pkt 3.
§ 2. 1. Informacja o wszelkich wzbudzajàcych
podejrzenie, co do zgodnoÊci z przepisami prawa,
czynnoÊciach jest niezw∏ocznie przekazywana przez
przedsi´biorców okreÊlonych w art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii,
zwanej dalej „ustawà”, telefonicznie, faksem albo
pocztà elektronicznà i potwierdzana pismem kierowanym do G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego
w odniesieniu do prekursorów kategorii 1, a w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3 — do G∏ównego
Inspektora Sanitarnego, zawierajàcym nast´pujàce
dane:
1) firm´, pod którà przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà;
2) przedmiot prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
i miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej;
4) opis okolicznoÊci wskazujàcych na niezgodne
z przepisami prawa czynnoÊci oraz dat´ stwierdzenia zaistnienia tych okolicznoÊci;
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r.
Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.

5) dotyczàce przedsi´biorców lub innych podmiotów
bioràcych udzia∏ w transakcji;
6) dotyczàce prekursorów, których dotyczy transakcja, z podaniem ich kategorii, nazwy handlowej
lub chemicznej, ich iloÊci, numerów serii, wielkoÊci opakowaƒ;
7) podpis osoby zg∏aszajàcej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, mo˝e zawieraç równie˝ nast´pujàce dane:
1) dotyczàce deklarowanego celu wykorzystania prekursorów,
2) dotyczàce u˝ytych Êrodków transportu,
3) dotyczàce trasy przewozu i miejsca, do którego
majà byç dostarczone prekursory
— je˝eli przedsi´biorca posiada te dane.
§ 3. 1. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny i G∏ówny
Inspektor Sanitarny, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià rzeczowà,
prowadzà ewidencj´ zawierajàcà dane, o których mowa w § 2, zwanà dalej „ewidencjà”.
2. Ewidencj´ prowadzi si´ w formie ksià˝ki ewidencji lub w postaci elektronicznej bazy danych.
3. Wpisów do ewidencji dokonuje si´ w dniu uzyskania informacji.
4. Z elektronicznej bazy danych dokonuje si´ comiesi´cznych wydruków. Wydruki powinny byç kolejno ponumerowane.
5. Wydruki i ksià˝k´ ewidencji przechowuje si´
w sposób zabezpieczajàcy przed zniszczeniem oraz
dost´pem osób nieupowa˝nionych. Elektronicznà baz´ danych zabezpiecza si´ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 4. 1. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny i G∏ówny
Inspektor Sanitarny, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià rzeczowà,
dokonujà analizy otrzymanej informacji, o której mowa w § 2, i niezw∏ocznie powiadamiajà Komendanta
G∏ównego Policji, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej i Szefa S∏u˝by Celnej w przypadku zaistnienia
okolicznoÊci uzasadniajàcych zatrzymanie przesy∏ki.
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2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje si´ faksem lub pocztà elektronicznà, a nast´pnie potwierdza si´ niezw∏ocznie pisemnie.

mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, po przekazaniu informacji do w∏aÊciwego organu, o którym mowa w § 2 albo
§ 5:

3. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

1) przechowuje przesy∏k´ w sposób zabezpieczajàcy
przed kradzie˝à, zniszczeniem i dost´pem osób
nieupowa˝nionych;

§ 5. 1. Informacje, o których mowa w § 2, po godzinach urz´dowania G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego lub G∏ównego Inspektora Sanitarnego
i w dniach wolnych od pracy kierowane sà bezpoÊrednio do Policji, Stra˝y Granicznej i organów celnych.

2) wstrzymuje wszelkie dzia∏ania z nià zwiàzane do
czasu otrzymania pisemnego zawiadomienia
o dalszych losach przesy∏ki od organów, o których
mowa w § 2, lub podj´cia dzia∏aƒ przez Policj´,
Stra˝ Granicznà lub organy celne.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Policja,
Stra˝ Graniczna i organy celne przekazujà informacj´,
o której mowa w § 2, do G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego lub G∏ównego Inspektora Sanitarnego,
zgodnie z w∏aÊciwoÊcià rzeczowà, niezw∏ocznie po jej
otrzymaniu.

2. Organy, o których mowa w § 2, dokonujà zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w porozumieniu z Policjà, Stra˝à Granicznà lub organami celnymi.

§ 6. 1. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 38
ust. 1 ustawy, b´dàcy w posiadaniu przesy∏ki, o której

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 1277)

WZÓR
..................................................................
(okreÊlenie organu powiadamiajàcego)

.............................................................................
(Komendant G∏ówny Policji
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
Szef S∏u˝by Celnej)

POWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485,
z póên. zm.) niniejszym powiadamiam o przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodnego z prawem wykorzystania nast´pujàcych prekursorów kategorii ...............:
1. .......................................................................................................................................................................................
(nazwa prekursora, iloÊç)

2. .......................................................................................................................................................................................
Uzasadnienie: ..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
W zwiàzku z powy˝szym wnioskuj´ o podj´cie dzia∏aƒ zgodnie z kompetencjami.

.................................................................
(podpis i pieczàtka
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego
lub G∏ównego Inspektora Sanitarnego)

W za∏àczeniu:
1. ......................................................
2. .......................................................
3. ........................................................

