
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 lutego 2011 r.

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(druk nr 1097)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.  94, z

późn. zm.)

Art. 220.
§ 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez

uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia
odpowiednich środków profilaktycznych.

§ 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki
Socjalnej oraz właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów
technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakres
tych badań,

2) zakaz albo ograniczenie stosowania, obrotu lub transportu materiałów i procesów
technologicznych ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia albo uzależnienie ich
stosowania, obrotu lub transportu od przestrzegania określonych warunków.

[§ 3. Przepisy § 2 nie dotyczą substancji i preparatów chemicznych.]
<§ 3. Przepisy § 2 nie dotyczą substancji chemicznych i ich mieszanin.>

Art. 221.
[§ 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nie

oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.
§ 2. Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych

preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów
oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym
działaniem, pożarem lub wybuchem.

§ 3. Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest
dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom
ochronę ich zdrowia i życia.

§ 4. Zasady klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych pod względem zagrożeń dla
zdrowia lub życia, wykaz substancji niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart
charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz sposób ich
oznakowania określają odrębne przepisy.]

<§ 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin
nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.
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§ 2. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny
niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej
zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart
charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym
działaniem, pożarem lub wybuchem.

§ 3. Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji
stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne
pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich
zdrowia i życia.

§ 4. Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń
dla zdrowia lub życia, wykaz substancji chemicznych niebezpiecznych, wymagania
dotyczące kart charakterystyki oraz sposób ich oznakowania określają odrębne
przepisy.>

§ 5. (skreślony).
[Art. 222.

§ 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym, pracodawca zastępuje te substancje, preparaty, czynniki lub procesy
technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne środki
ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki
i techniki.

§ 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami, preparatami,
czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym, określonymi w wykazie, o którym mowa w § 3, a także prowadzi rejestr
pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
pracy, uwzględniając zróżnicowane właściwości substancji, preparatów, czynników lub
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, ich
zastosowanie oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed
zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania,

2) sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność
pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

3) sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
4) wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje, preparaty,

czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów
właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych,

5) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym,
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6) warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na
działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym.]

<Art. 222.

§ 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca zastępuje te substancje chemiczne, ich
mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub
stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

§ 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami
chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonymi w wykazie, o którym mowa w
§ 3, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane właściwości substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym, ich zastosowanie oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków
zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania, określi, w
drodze rozporządzenia:

1)   wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich
rejestrowania,

2)   sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność
pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami,
czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym,

3)   sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach,

4)   wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje
chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania
tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania
chorób zawodowych,

5)   szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

6)   warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na
działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.>



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 23711a.
§ 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania

związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:
[1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania

nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych,
jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,]

<1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania
nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich
mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracowników,>

2) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac
oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym
osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego,

5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych.
§ 3. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a

zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany
w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują
prawo do wynagrodzenia.

§ 4. Na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw
zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy
przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o
Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 5. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy -
konsultacje, o których mowa w § 1, mogą być prowadzone w ramach tej komisji,
natomiast uprawnienia, o których mowa w § 2 i 4, przysługują pracownikom lub ich
przedstawicielom wchodzącym w skład komisji.

§ 6. Pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla
nich konsekwencji z tytułu działalności, o której mowa w § 1, 2 i 4. Dotyczy to również
pracowników lub ich przedstawicieli, o których mowa w § 5.

Art. 283.
§ 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując

pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto:
1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego

inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu,
rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju
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i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana
technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,

2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu
budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była
wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych
rzeczoznawców,

3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia
techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które
nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

5) wbrew obowiązkowi stosuje:
a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich

szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków
profilaktycznych,

[b) substancje i preparaty chemiczne nieoznakowane w sposób widoczny i
umożliwiający ich identyfikację,

c) niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nieposiadające
kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających
przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,]

<b)  substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny
i umożliwiający ich identyfikację,

c)  substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje
stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
nieposiadające kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających
przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,>

6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy,
prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym
wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione
skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą
informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,

7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu
Państwowej Inspekcji Pracy,

8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności
uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji
niezbędnych do wykonywania jej zadań,

9) bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub
innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.
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USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr

122, poz. 851, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru

sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w
zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy,
instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i
towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz
warunków żywienia zbiorowego;

3a) nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i

wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi
wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i
innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w
ośrodkach wypoczynku;

7) higieny procesów nauczania;
[8) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do

obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, preparaty chemiczne lub
wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) oraz z rozporządzeń
Wspólnot Europejskich wymienionych w tej ustawie;]

<8) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do
obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub
wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr ..., poz. ...) obowiązków
wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej
wymienionych;>

8a) (uchylony);
8b) (uchylony);

9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), rozporządzenia (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów
narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004
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r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy
Wspólnotą a państwami trzecimi;

10) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie
papierosowym.

2. Do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego
należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu
produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności
zawodowej.

Art. 27b.
[1. W przypadku stwierdzenia, że do obrotu zostały wprowadzone substancje chemiczne,

preparaty chemiczne lub wyroby wbrew zakazowi lub ograniczeniu określonemu w
przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych lub przepisach załącznika XVII do
rozporządzenia nr 1907/2006, albo wbrew warunkom określonym w tych przepisach,
właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie
produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji, preparatu lub wyrobu, albo, o ile
to konieczne, wycofanie tej substancji, preparatu lub wyrobu z rynku i niezwłocznie
powiadamia Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

2. W przypadku stwierdzenia, że jest produkowana lub została wprowadzona do obrotu
substancja chemiczna w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie bez
jej zarejestrowania, jeżeli jest to wymagane, zgodnie z odpowiednimi przepisami tytułu II
rozporządzenia nr 1907/2006 oraz wbrew terminom określonym w art. 21 tego
rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji,
wstrzymanie produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji, preparatu lub wyrobu,
albo, o ile to konieczne, wycofanie tej substancji, preparatu lub wyrobu z rynku i
niezwłocznie powiadamia Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.]

<1. W przypadku stwierdzenia, że do obrotu zostały wprowadzone substancje
chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby wbrew ograniczeniom określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub przepisach załącznika XVII do
rozporządzenia nr 1907/2006 albo wbrew warunkom określonym w tych
przepisach, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji,
wstrzymanie produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji, mieszaniny
lub wyrobu albo, o ile to konieczne, wycofanie tej substancji, mieszaniny lub
wyrobu z rynku i niezwłocznie powiadamia Inspektora do spraw Substancji
Chemicznych.

2. W przypadku stwierdzenia, że jest produkowana lub została wprowadzona do
obrotu substancja chemiczna w jej postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w
wyrobie bez jej zarejestrowania, jeżeli jest to wymagane, zgodnie z odpowiednimi
przepisami tytułu II i III rozporządzenia nr 1907/2006 oraz wbrew terminom
określonym w art. 21 tego rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny
nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie produkcji lub wprowadzania do obrotu tej
substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu albo, o ile to konieczne, wycofanie
tej substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z rynku i niezwłocznie
powiadamia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.>
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3. Przepisy ust. 2 stosuje się także w przypadku nieprzedłożenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów informacji na temat zmian rocznej lub całkowitej ilości produkcji lub
importu, skutkujących zmianą zakresu wielkości obrotu, o których mowa w art. 22 ust. 1
lit. c oraz w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1907/2006.

[4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i
sposób wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu, o których
mowa w ust. 1-3, z obrotu oraz warunki i sposób ich przechowywania, mając na
względzie zapewnienie właściwego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.]

<4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki,
tryb i sposób wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu, o
których mowa w ust. 1–3, z obrotu oraz warunki i sposób ich przechowywania,
mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu ochrony zdrowia i
środowiska.>

<5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zachodzą okoliczności określone w ust.
1 i 2, właściwy państwowy inspektor sanitarny pobiera próbki substancji
chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb pobierania i badania próbek substancji chemicznych, ich mieszanin oraz
wyrobów,

2) wzór protokołu pobrania próbki,

3) sposób zabezpieczenia próbek,

4) wzór sprawozdania z badań,

5) sposób postępowania z pozostałościami po tych próbkach

– mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości badań i bezpieczeństwo osób
prowadzących badania.>

[Art. 29.
W wypadkach wymienionych w art. 27-28 państwowi inspektorzy sanitarni są uprawnieni do
zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków
spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością, kosmetyków, detergentów, substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz
innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi. Do postępowania
zabezpieczającego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej.]

<Art. 29.
W przypadkach wymienionych w art. 27–28 państwowi inspektorzy sanitarni są
uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych
urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, detergentów, substancji
chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr …, poz. ...), a
także innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi. Do postępowania
zabezpieczającego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
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postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z
późn. zm.1)), jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.>

[Art. 37b.
Kto wbrew decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego produkuje, wprowadza
do obrotu lub nie wycofuje z rynku substancji, preparatu lub wyrobu,

podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności
do lat 2.]

<Art. 37b.

Kto wbrew decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego produkuje,
wprowadza do obrotu lub nie wycofuje z rynku substancji chemicznej, jej mieszaniny
lub wyrobu,

podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia

wolności do lat 2.”>

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44,

poz. 287, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu
zasobów przyrody;

2) kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz
zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji;

2a) kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach
energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi
śródlądowej;

3) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;
4) udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
5) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed

zanieczyszczeniem;
6) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem

wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania
ze środowiska;

7) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi,
organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr

133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz.
1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz.
1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr
122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz. 1497.



- 10 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także
organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi;

8) organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie
badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim
zmian;

9) opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-
pomiarowych;

10) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz
usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;

11) kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
12) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej;

12a) nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z
produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;

13) kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z
wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi;

14) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku,
podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach
odrębnych;

14a) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004
r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784);

14b) ocena jakości informacji zawartych w raportach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070);

15) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859);

15a) kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji;

15b) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z wyjątkiem
przepisów art. 41 pkt 2 i 3;

15c) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

15d) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865);

15e) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z wyjątkiem kontroli przestrzegania przez
sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10
ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2;
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<15f) nadzór w zakresie postępowania z substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach;>

16) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje

minister właściwy do spraw środowiska.
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.

1219 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

Art. 3.
1. Do zadań Inspekcji należy:

1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i
usług;

1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi
lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem
produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów;

1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie
spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;

[1c)kontrola substancji chemicznych, preparatów chemicznych, wyrobów i detergentów
przeznaczonych dla konsumentów w zakresie określonym w ustawie z dnia 11
stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z
późn. zm.);]

<1c) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów
przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach;>

2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do
wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie
oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług;

2a) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych
przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666);

2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art.
54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666);

3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów;
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4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich;
5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków
spożywczych określonych w przepisach odrębnych.

[Art. 18a.
1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wprowadzenia do obrotu substancji, preparatu

lub wyrobu wbrew zakazowi lub ograniczeniu określonemu w przepisach wydanych na
podstawie art. 31 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych lub przepisach załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn.
zm.), wojewódzki inspektor zakazuje kontrolowanemu, w drodze decyzji, dalszego
przekazywania tej substancji, preparatu lub wyrobu.

2. Wobec wyrobów niespełniających ogólnych wymagań bezpieczeństwa z uwagi na
zagrożenia stwarzane przez substancje lub preparaty chemiczne zawarte w tych
wyrobach stosuje się odpowiednio przepisy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

3. Wobec wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań z uwagi na zagrożenia
stwarzane przez substancje lub preparaty chemiczne zawarte w tych wyrobach stosuje się
odpowiednio przepisy o systemie oceny zgodności.

4. O decyzji wydanej na podstawie przepisów o systemie oceny zgodności wobec wyrobu,
który nie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami w związku z zawartymi w nim
substancjami lub preparatami chemicznymi, Prezes Urzędu niezwłocznie powiadamia
Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

5. W przypadku stwierdzenia produkcji lub wprowadzania do obrotu substancji w jej postaci
własnej, jako składnika preparatu lub w wyrobie bez jej zarejestrowania, jeżeli jest to
wymagane, zgodnie z odpowiednimi przepisami tytułu II rozporządzenia nr 1907/2006
oraz wbrew terminom określonym w art. 21 tego rozporządzenia, wojewódzki inspektor
niezwłocznie powiadamia właściwego państwowego inspektora sanitarnego.]

<Art. 18a.
1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wprowadzenia do obrotu substancji, jej

mieszaniny lub wyrobu wbrew ograniczeniom określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 26 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach lub przepisach załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
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rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz.
UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr
1907/2006”,  wojewódzki inspektor zakazuje kontrolowanemu, w drodze decyzji,
dalszego przekazywania tej substancji, jej mieszaniny lub wyrobu.

2. Wobec wyrobów niespełniających, z uwagi na zagrożenia stwarzane przez substancje
chemiczne lub ich mieszaniny zawarte w tych wyrobach, ogólnych wymagań
bezpieczeństwa, określonych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o
ogólnym bezpieczeństwie produktów, stosuje się przepisy o ogólnym bezpieczeństwie
produktów.

3. Wobec wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań, z uwagi na zagrożenia
stwarzane przez substancje chemiczne lub ich mieszaniny zawarte w tych wyrobach,
stosuje się przepisy o systemie oceny zgodności.

4. O decyzji wydanej na podstawie przepisów o systemie oceny zgodności wobec wyrobu,
który nie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami w związku z zawartymi w nim
substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami, Prezes Urzędu niezwłocznie
powiadamia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.

5. W przypadku stwierdzenia produkcji lub wprowadzania do obrotu substancji
chemicznej w jej postaci własnej, w mieszaninie lub w wyrobie bez jej
zarejestrowania, jeżeli jest to wymagane, zgodnie z odpowiednimi przepisami tytułu
II rozporządzenia nr 1907/2006 oraz wbrew terminom określonym w art. 21 tego
rozporządzenia, wojewódzki inspektor niezwłocznie powiadamia właściwego
państwowego inspektora sanitarnego.>

USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.)

Art. 2.
[1.  W rozumieniu ustawy kosmetykiem jest każda substancja lub preparat przeznaczone do

zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami,
zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, których
wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie,
ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu.]

<1. W rozumieniu ustawy kosmetykiem jest każda substancja chemiczna lub
mieszanina, przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą,
włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i
błonami śluzowymi jamy ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest
utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana
wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu.>

2.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, najczęściej
występujące kategorie produktów będących kosmetykami, biorąc pod uwagę kryteria
określone w ust. 1.

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
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1) producent - przedsiębiorcę, który wytwarza i wprowadza kosmetyk do obrotu albo
który wprowadza kosmetyk do obrotu, a także jego przedstawiciela oraz każdą
osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie lub dołączając do
niego swoją firmę, znak towarowy lub inne odróżniające oznaczenie; za producenta
uważa się także importera,

2) wprowadzenie do obrotu - odpłatne lub nieodpłatne przekazanie kosmetyku po raz
pierwszy przez producenta użytkownikowi bądź przedsiębiorcy uczestniczącemu w
obrocie handlowym,

[3) składnik kosmetyku - substancję, preparat chemiczny lub ich mieszaniny
pochodzenia syntetycznego lub naturalnego; nie są składnikami kosmetyku
wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały
techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki kompozycji zapachowych i aromatycznych,]

<3) składnik kosmetyku – substancję chemiczną pochodzenia syntetycznego lub
naturalnego lub jej mieszaninę; nie są składnikami kosmetyku wynikające z
procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały techniczne
oraz rozpuszczalniki i nośniki kompozycji zapachowych i aromatycznych,”,

<3a) mieszanina – mieszaninę lub roztwór, o których mowa w art. 3 pkt 2
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),>

4) barwnik - substancję służącą do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy
zewnętrznych części ciała ludzkiego, z wyjątkiem substancji przeznaczonych
wyłącznie do kosmetyków stosowanych do farbowania włosów,

5) substancja konserwująca - substancję, która może być dodawana do kosmetyków w
celu hamowania rozwoju drobnoustrojów w kosmetykach,

6) substancja promieniochronna - substancję chroniącą skórę przed szkodliwym
działaniem promieniowania ultrafioletowego,

[7) kompozycja zapachowa - substancję lub preparat chemiczny pochodzenia
syntetycznego lub naturalnego służące do nadania kosmetykowi zapachu,

8) kompozycja aromatyczna - substancję lub preparat chemiczny pochodzenia
syntetycznego lub naturalnego służące do nadania kosmetykowi aromatu lub smaku,]

<7) kompozycja zapachowa – substancję pochodzenia syntetycznego lub
naturalnego lub mieszaninę, służące do nadania kosmetykowi zapachu,

8) kompozycja aromatyczna – substancję pochodzenia syntetycznego lub
naturalnego lub mieszaninę, służące do nadania kosmetykowi aromatu lub
smaku,>

9) partia kosmetyku - partię towaru paczkowanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740),

10) funkcja kosmetyku - określenie wskazujące na przeznaczenie lub zastosowanie
kosmetyku,
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11) prototyp kosmetyku - pierwszy model lub projekt, nieprodukowany jeszcze seryjnie,
którego kopia lub ostateczna modyfikacja stanowi kosmetyk.

Art. 4.
1. Kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w zwykłych lub w innych dających się

przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu lub
prezentacji, oznakowania, wszystkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub
informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi.

2. Zakazuje się stosowania w kosmetykach komórek, tkanek oraz innych substancji lub ich
ekstraktów pochodzących z ciała ludzkiego.

[3. Zakazuje się stosowania w kosmetykach substancji uznanych za rakotwórcze, mutagenne
lub działające szkodliwie na rozrodczość, zakwalifikowanych do kategorii 1, 2 i 3 na
podstawie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych; substancje kategorii 3
mogą być stosowane w przypadku umieszczenia ich na listach, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 1-3.]

<3. Zakazuje się stosowania w kosmetykach substancji zaklasyfikowanych jako
rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A, 1B
i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr
1272/2008”; substancje kategorii 2 mogą być stosowane w przypadku umieszczenia
ich na listach, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1–3.>

Art. 4a.
1. Zakazuje się, w celu spełnienia wymagań niniejszej ustawy, przeprowadzania testów

kosmetyków na zwierzętach.
2. Zakazuje się, w celu spełnienia wymagań niniejszej ustawy:

1) wprowadzania do obrotu kosmetyków:
a) testowanych na zwierzętach,
b) zawierających składniki lub ich kombinacje testowane na zwierzętach,

2) przeprowadzania na zwierzętach testów składników kosmetyków lub kombinacji
tych składników.

[3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2, obowiązuje od momentu zastąpienia
testów na zwierzętach przez jedną lub więcej uznanych i przyjętych w Unii Europejskiej
metod alternatywnych.]

<3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2, obowiązuje od momentu
zastąpienia testów na zwierzętach przez jedną lub więcej uznanych metod
wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r.
ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 142 z
31.05.2008, str. 1, z późn. zm.) lub w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 4.>
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4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
nauki może określić, w drodze rozporządzenia, procedury przeprowadzania testów
kosmetyków, składników kosmetyków lub ich kombinacji, mając na uwadze postęp
nauki w rozwoju metod alternatywnych.

Art. 11.
1. Producent jest obowiązany udostępniać do celów kontroli, w miejscu wskazanym

stosownie do art. 8 ust. 4 pkt 3, udokumentowane informacje obejmujące:
1) ilościowy i jakościowy skład kosmetyku, a w przypadku kompozycji zapachowych i

aromatycznych jej nazwę lub numer kompozycji oraz imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres dostawcy poszczególnych składników kosmetyku,

2) specyfikację fizykochemiczną i mikrobiologiczną surowców i gotowego kosmetyku
oraz kryteria kontroli czystości mikrobiologicznej kosmetyku,

3) opis metody produkcji zgodnej z dobrą praktyką produkcji,
4) ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, przygotowaną z

uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury
chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem człowieka, a także nazwisko i adres osoby
odpowiedzialnej za tę ocenę; ocena ta uwzględnia cechy miejsc, w których kosmetyk
będzie stosowany lub grupę odbiorców, dla których jest on przeznaczony, ze
szczególnym uwzględnieniem kosmetyków przeznaczonych wyłącznie do
zewnętrznej higieny intymnej oraz dla dzieci poniżej trzeciego roku życia,

5) istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia ludzi powstałych w
następstwie stosowania kosmetyku,

6) udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione
deklarowanym rodzajem działania kosmetyku,

7) dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach przeprowadzonych przez
producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w czasie opracowywania lub
dokonywania oceny wpływu kosmetyku lub jego składnika na bezpieczeństwo
zdrowia ludzi; wymóg ten dotyczy również testów przeprowadzanych w celu
spełnienia wymogów państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

1a. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4, musi posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie
farmacji, medycyny lub dziedzinach pokrewnych.

[2. Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest wykonywana zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.), w przypadkach gdy
stosowanie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest uzasadnione.

2a. Producent zapewnia publiczny dostęp do informacji o składzie kosmetyku z podaniem
danych ilościowych w odniesieniu do substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów
o substancjach i preparatach chemicznych oraz do danych wymienionych w ust. 1 pkt 5;
informacje te muszą być łatwo dostępne za pośrednictwem odpowiednich środków
przekazu informacji, w szczególności drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną.]

<2. Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest wykonywana zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach, w przypadku gdy stosowanie zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej jest uzasadnione.
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2a. Producent zapewnia publiczny dostęp do informacji o składzie kosmetyku, z
podaniem danych ilościowych w odniesieniu do substancji spełniających kryteria
klasyfikacji dla którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w:

1) części 2 w pkt 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria
1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A–F),

2) części 3 w pkt 3.1 – 3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i płodność
lub na rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji spełniających kryteria
klasyfikacji ze względu na działanie narkotyczne), 3.9 i 3.10,

3) części 4 w pkt 4.1,
4) części 5 w pkt 5.1

– załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, oraz do danych wymienionych
w ust. 1 pkt 5; informacje te muszą być łatwo dostępne za pośrednictwem
odpowiednich środków przekazu informacji, w szczególności drogą pocztową,
telefoniczną lub elektroniczną.>

2b. Informacje, o których mowa w ust. 2a, konsumentom krajowym udostępnia się w języku
polskim, natomiast konsumentom z pozostałych państw członkowskich w stosownym,
jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

3. (uchylony).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150, z późn. zm.)

Art. 147a.
1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie

pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:
1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.) lub
[2) laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych,

toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z
dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z późn. zm.)]

<2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z
dnia 1 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr
.., poz. ...)>

- w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.
1a. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu

zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków
korzystania ze środowiska, do których wykonywania są obowiązani, we własnym
laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem
zarządzania jakością.

1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do wykonywania pomiarów:
1) ilości pobieranej wody, do których są obowiązani prowadzący instalację oraz

użytkownik urządzenia;
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2) wielkości emisji, do których jest obowiązana służba radiokomunikacyjna amatorska
w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

2. Jeżeli prowadzący instalację jest obowiązany do prowadzenia ciągłych pomiarów
wielkości emisji, powinien zapewnić możliwość automatycznego ciągłego zapisu
wyników przez przyrząd pomiarowy.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr

63, poz. 638, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Opakowaniami w rozumieniu ustawy są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z

jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu,
dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów
przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z
opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.

2. Opakowania obejmują następujące kategorie:
1) opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w

miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia
jednorazowego użytku,

2) opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych
produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też
służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez
naruszenia jego cech,

3) opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach
jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z
wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub
lotniczego.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym

opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące
odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w
procesie produkcji opakowań,

2) odzysku - rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach,
3) recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach,

[3a)środkach niebezpiecznych - rozumie się przez to substancje i preparaty chemiczne
zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2,
mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2
lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N, określone w
przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, oraz środki ochrony roślin
zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne lub toksyczne dla ludzi, pszczół lub
organizmów wodnych, określone w przepisach o ochronie roślin uprawnych,]

<3a) środkach niebezpiecznych – rozumie się przez to:
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a) substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jako bardzo toksyczne,
toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2,
działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla
środowiska z przypisanym symbolem N lub

b) substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z
31.12.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008”, w
klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii
1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na
rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla
środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze
względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2, lub

c) środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne lub
niebezpieczne dla środowiska wodnego z przypisanym symbolem N na
podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub
zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako
stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność
ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2
na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, lub

d) środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako toksyczne dla pszczół lub
organizmów wodnych, określone w przepisach o ochronie roślin,>

4) wielokrotnym użytku - rozumie się przez to każde działanie, w trakcie którego
opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego
zastosowania jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było
pierwotnie przeznaczone.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.

271, z późn. zm.)

Art. 17.
[1. Badania, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 4 lit. b, przeprowadzane w celu oceny

bezpieczeństwa produktu leczniczego lub badania, o których mowa w art. 10 ust. 2b pkt 6
lit. b, przeprowadzane w celu oceny bezpieczeństwa produktu leczniczego
weterynaryjnego są wykonywane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).]

<1. Badania, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 4 lit. b, przeprowadzane w celu oceny
bezpieczeństwa produktu leczniczego lub badania, o których mowa w art. 10 ust. 2b
pkt 6 lit. b, przeprowadzane w celu oceny bezpieczeństwa produktu leczniczego
weterynaryjnego są wykonywane w jednostkach spełniających zasady Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>
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1a. Badania produktu leczniczego, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 4 lit. c, są
wykonywane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej, a badania produktu
leczniczego weterynaryjnego, o których mowa w art. 10 ust. 2b pkt 6 lit. c, są
wykonywane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.

2. Wymagania dotyczące dokumentacji wyników badań, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt
4, produktów leczniczych, w tym produktów radiofarmaceutycznych, produktów
leczniczych roślinnych innych niż te, o których mowa w art. 20a, produktów leczniczych
homeopatycznych innych niż te, o których mowa w art. 21 ust. 1, określa załącznik I do
dyrektywy 2001/83/WE.

2a. W przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych, w tym produktów leczniczych
homeopatycznych przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt, innych niż te, o których
mowa w art. 21 ust. 4, wymagania dotyczące dokumentacji wyników badań, o których
mowa w art. 10 ust. 2b pkt 6, określa załącznik 1 do dyrektywy 2001/82/WE.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
dotyczące dokumentacji wyników badań produktów leczniczych przeznaczonych do
specjalnych celów żywieniowych, antyseptyków, uwzględniając w szczególności
specyfikę określonych produktów oraz konieczność przedstawienia raportów eksperta.

Art. 65.
1. Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w

ustawie.
1a. Nie stanowi obrotu obrót produktami leczniczymi na potrzeby rezerw państwowych.
2. Nie stanowi obrotu przywóz z zagranicy, w celach reklamowych, próbek produktu

leczniczego przez podmiot odpowiedzialny.
3. Produkty lecznicze, o których mowa w ust. 4, mogą znajdować się w obrocie pod

warunkiem, że zostały poddane kontroli seryjnej wstępnej na koszt podmiotu
odpowiedzialnego.

4. Kontroli seryjnej wstępnej podlegają:
1) produkty immunologiczne przeznaczone dla ludzi, które stanowią:

a) szczepionki zawierające żywe mikroorganizmy,
b) szczepionki przeznaczone dla noworodków lub innych grup ryzyka,
c) szczepionki stosowane w ramach publicznych programów szczepień,
d) nowe immunologiczne produkty lecznicze lub immunologiczne produkty

lecznicze wytworzone przy zastosowaniu nowych, zmienionych lub nowych dla
danego wytwórcy rodzajów technologii w okresie wskazanym w pozwoleniu na
dopuszczenie do obrotu;

2) produkty lecznicze weterynaryjne immunologiczne;
3) produkty krwiopochodne;
4) surowce wykorzystywane do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych,

przed ich dystrybucją w tym celu.
5. Kontrolę seryjną wstępną, o której mowa w ust. 4, wykonują jednostki badawczo-

rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości leków.
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6. Główny Inspektor Farmaceutyczny może zażądać od wytwórcy immunologicznego
produktu leczniczego przedstawienia świadectw kontroli jakości każdej serii
poświadczonych przez osobę, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4.

7. Jednostki badawczo-rozwojowe upoważnione do prowadzenia kontroli seryjnej wstępnej
zwalniają z kontroli seryjnej wstępnej daną serię produktu leczniczego, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1-3, jeżeli została ona poddana takim badaniom przez właściwe organy w
jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym i jeżeli został przedstawiony dokument potwierdzający
wykonanie takich badań.

8. (uchylony).
9. Termin wykonywania kontroli seryjnej wstępnej dla produktów, o których mowa w ust. 4

pkt 1-3, wynosi 60 dni, a dla produktów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, wynosi 30 dni.
10. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych

weterynaryjnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa, w
drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przeprowadzania kontroli seryjnej wstępnej - uwzględniając w
szczególności liczbę próbek pobieranych do badań, wskazanie dokumentów
niezbędnych do zgłoszenia kontroli seryjnej, sposób przekazania prób do badań;

[2) jednostki badawczo-rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości leków, w
zakresie badań produktów leczniczych określonych w ust. 4 pkt 1-3 i ust. 7 -
uwzględniając w szczególności przestrzeganie przez te podmioty zasad Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych;

2a) laboratoria kontroli jakości leków specjalizujące się w badaniach produktów, o
których mowa w ust. 4 pkt 4 - uwzględniając w szczególności przestrzeganie przez te
podmioty zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 11
stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych;]

<2) instytuty badawcze oraz laboratoria kontroli jakości leków, w zakresie badań
produktów leczniczych określonych w ust. 4 pkt 1–3 i ust. 7 – uwzględniając w
szczególności przestrzeganie przez te podmioty zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach;

2a) laboratoria kontroli jakości leków specjalizujące się w badaniach produktów, o
których mowa w ust. 4 pkt 4 – uwzględniając w szczególności przestrzeganie
przez te podmioty zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w rozumieniu
przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;>

3) wzór orzeczenia wydawanego przez jednostki, o których mowa w pkt 2.

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.

252, z późn. zm.)

[Art. 8c.
Karty charakterystyki sporządza się dla produktów biobójczych oraz substancji czynnych
wchodzących w skład produktu biobójczego, klasyfikowanych jako niebezpieczne, na
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zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).]

<Art.8c.
Karty charakterystyki sporządza się dla produktów biobójczych oraz substancji
czynnych wchodzących w skład produktu biobójczego na zasadach określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym
dalej „rozporządzeniem nr 1907/2006”.>

Art. 8d.
[1. Badania właściwości fizykochemicznych, badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne

oraz dodatkowe badania, o których mowa w art. 20 ust. 2, są wykonywane metodami
określonymi na podstawie art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn.
zm.) oraz tam, gdzie to właściwe zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.]

<1. Badania właściwości fizykochemicznych, badania toksykologiczne i
ekotoksykologiczne oraz dodatkowe badania, o których mowa w art. 20 ust. 2, są
wykonywane metodami określonymi na podstawie art. 13 rozporządzenia nr
1907/2006 oraz tam, gdzie to właściwe, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach.>

2. Jeżeli badania, o których mowa w ust. 1, zostały wykonane przed dniem 14 maja 2000 r.
lub metodami niezgodnymi z tymi, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może uznać
za równoważne badania wykonane innymi metodami, w szczególności metodami
uznanymi międzynarodowo. Odmowę uznania badań Prezes uzasadnia pisemnie.

[Art. 16.
Pozwolenie dotyczące produktu biobójczego zaklasyfikowanego na podstawie przepisów o
substancjach i preparatach chemicznych jako toksyczny, bardzo toksyczny lub rakotwórczy
kategorii 1 lub 2 bądź mutagenny kategorii 1 lub 2, bądź jako działający szkodliwie na
rozrodczość kategorii 1 lub 2 określa ponadto zakres jego obrotu i stosowania, z wyłączeniem
dopuszczalności sprzedaży detalicznej lub powszechnego stosowania.]
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<Art. 16.

Pozwolenie dotyczące produktu biobójczego:
1) zaklasyfikowanego na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach przynajmniej jako toksyczny, bardzo toksyczny lub rakotwórczy
kategorii 1 lub 2 lub mutagenny kategorii 1 lub 2 lub jako działający szkodliwie na
rozrodczość kategorii 1 lub 2 albo

2) zaklasyfikowanego na podstawie przepisów rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i
uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1),
przynajmniej w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórczy
kategorii 1A lub 1B lub mutagenny kategorii 1A lub 1B lub jako działający
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B

– określa ponadto zakres jego obrotu i stosowania, z wyłączeniem dopuszczalności
sprzedaży detalicznej lub powszechnego stosowania.”;>

Art. 24a.
1. Prezes Urzędu w okresie miesiąca po upływie każdego kwartału informuje organy

kompetentne państw członkowskich Unii Europejskiej, organy kompetentne państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i Komisję Europejską o każdym produkcie
biobójczym, na który wydano w tym kwartale pozwolenie albo wpis do rejestru, o
dokonanych zmianach w pozwoleniu albo we wpisie do rejestru, o uchyleniu pozwolenia
albo wpisu do rejestru, przedłużeniu terminu ważności pozwolenia albo wpisu do
rejestru.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące dane:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę podmiotu odpowiedzialnego;
2) nazwę produktu biobójczego;
[3) nazwę i zawartość substancji czynnej obecnej w tym produkcie, a także nazwę i

zawartość każdej substancji niebezpiecznej w rozumieniu przepisów o substancjach i
preparatach chemicznych;]

<3) nazwę i zawartość substancji czynnej obecnej w tym produkcie, a także nazwę
i zawartość każdej substancji niebezpiecznej w rozumieniu przepisów o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach;>

4) wszelkie dopuszczalne pozostałości;
5) rodzaj i postać użytkową produktu biobójczego i jego przeznaczenie;
6) zakres i warunki obrotu produktem biobójczym oraz zakres i warunki jego

stosowania oraz powody zmiany tych warunków;
7) inne informacje dotyczące produktu biobójczego.
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Art. 27.
1. Substancja czynna przeznaczona do stosowania w produktach biobójczych może zostać

wprowadzona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostaną spełnione
następujące warunki:

1) jest włączona do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE;
[2) została sklasyfikowana, opakowana i oznakowana zgodnie z przepisami o

substancjach i preparatach chemicznych;]
<2) została zaklasyfikowana, opakowana i oznakowana zgodnie z przepisami o

substancjach chemicznych i ich mieszaninach;>
3) zostanie przedstawiona dokumentacja spełniająca warunki określone w art. 8 ust. 2

pkt 1-3 albo ust. 3 pkt 1 i 2, której towarzyszy oświadczenie stwierdzające, że
substancja czynna jest przeznaczona jako składnik produktu biobójczego - w
odniesieniu do substancji czynnej, która nie była w obrocie przed dniem 14 maja
2000 r.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do substancji czynnych, stosowanych do celów, o których
mowa w art. 48.

[Art. 29.
Minister właściwy do spraw zdrowia odmawia wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w
art. 28, jeżeli substancja czynna przeznaczona do zastosowania w produktach biobójczych
niskiego ryzyka została sklasyfikowana zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach
chemicznych jako rakotwórcza, mutagenna, działająca szkodliwie na rozrodczość, uczulająca,
ulegająca biokumulacji albo ulegająca długotrwałemu rozkładowi w środowisku.]

<Art.29.
Minister właściwy do spraw zdrowia odmawia wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa
w art. 28, jeżeli substancja czynna przeznaczona do zastosowania w produktach
biobójczych niskiego ryzyka:

1) została zaklasyfikowana zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach jako rakotwórcza, mutagenna, działająca szkodliwie na rozrodczość,
uczulająca lub

2) zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach nie ulega łatwo rozkładowi albo ulega biokumulacji w środowisku.>

Art. 44.
[1. Produkty biobójcze powinny być klasyfikowane i oznakowane, z zastrzeżeniem ust. 2-4,

zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych.]
<1. Produkty biobójcze powinny być klasyfikowane i oznakowane, z zastrzeżeniem ust.

2–4, zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.>
2. Oznakowanie produktu biobójczego nie może wprowadzać w błąd ani przekonywać w

sposób nierzetelny o wyjątkowej skuteczności produktu, nie może w żadnym przypadku
zawierać określeń typu "produkt biobójczy o niskim ryzyku", "nietoksyczny",
"nieszkodliwy" ani o podobnym znaczeniu.

3. Oznakowanie opakowania powinno zawierać następujące informacje w języku polskim
określające:
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1) tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia podane w jednostkach
metrycznych;

2) numer pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru;
3) postać produktu;
4) zakres stosowania;
5) zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub ilości wyrażone w jednostkach

metrycznych dla każdego zakresu stosowania;
6) informacje szczegółowe dotyczące bezpośrednich i pośrednich ubocznych skutków

stosowania i wskazówki odnośnie udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia lub
uczulenia;

7) napis "przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną", w przypadkach gdy
wielkość opakowania uniemożliwia umieszczenie wszystkich wymaganych danych;

8) zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i
opakowaniem, zgodnie z przepisami dotyczącymi opakowań i odpadów
opakowaniowych;

9) numer serii i datę ważności uwzględniającą normalne warunki przechowywania
produktu;

10) okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego, okresy między
kolejnymi zastosowaniami, okres między zastosowaniem produktu a użytkowaniem
obiektu poddanego jego działaniu lub wstępu ludzi albo zwierząt na teren, gdzie
produkt był stosowany, szczegółowe zalecenia odnośnie sposobów i środków
stosowanych w celu usunięcia skażeń produktem, jeżeli dotyczy;

11) niezbędny czas wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi produktem,
szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego do
wykonywania zabiegów, szczegółowe środki ostrożności, jakie należy zachować w
czasie wykonywania zabiegu, przechowywania i transportu, jeśli dotyczy.

4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpiecznego stosowania produktu
oznakowanie powinno dodatkowo zawierać następujące informacje:

1) rodzaj użytkowników, jeżeli produkt jest wyłącznie dla nich przeznaczony;
2) informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska, szczególnie w

odniesieniu do organizmów niepodlegających zwalczaniu, oraz o konieczności
unikania zanieczyszczenia gleby i wody;

3) w przypadku mikrobiologicznych i chemicznych produktów biobójczych informacje
wymagane przez odrębne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 7, 9 i 11, należy zamieszczać na
etykiecie produktu. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 5, 6, 8, 10 i ust. 4, mogą
być zamieszczane w innym miejscu opakowania jednostkowego lub w ulotce
informacyjnej.

6. Produkt biobójczy sklasyfikowany jako środek owadobójczy, roztoczobójczy,
gryzoniobójczy, do zwalczania ptaków lub ślimakobójczy, na który zostało wydane
pozwolenie, pozwolenie tymczasowe albo wpis do rejestru, może być pakowany i
oznakowany zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli opakowanie i oznakowanie nie jest
sprzeczne z warunkami uzyskanego pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu
do rejestru.
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USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.)

Art. 16.
1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo:
1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w:

a) art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego,
b) art. 224-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
c) art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr

120, poz. 1300),
d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr

72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387),

e) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),

f) art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117),

g) art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315),

h) art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676 i Nr 117, poz. 1007),

i) art. 18a ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr
100, poz. 1081, z późn. zm.);

2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w:
a) art. 310-314 Kodeksu karnego,
b) art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),
c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach

hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr
6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z
2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 153, poz. 1271),

d) art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

3) łapownictwa i płatnej protekcji, określone w:
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a) art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego,
b) art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z
późn. zm.),

c) art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).
4) przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego;
5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego;
6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego;
7) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200, art. 202 §

3-4b i art. 203-204 Kodeksu karnego;
8) przeciwko środowisku, określone w:

a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego,
[b) art. 34-34d ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach

chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.),]
< b) art. 31–34 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach (Dz. U. Nr ..., poz. ...),>
c) art. 19 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami

(Dz. U. Nr 191, poz. 1956),
d) art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr
41, poz. 365),

e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.);

9) przeciwko porządkowi publicznemu, określone w art. 252 i 253, art. 256-258, art.
263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego;

10) określone w art. 23-24b ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);

11) przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068);

12) o charakterze terrorystycznym lub określone w art. 165a Kodeksu karnego;
13) określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i

2, art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz.
469 i Nr 120, poz. 826);

14) określone w art. 124, 124a, 126, 130 i 132d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);

15) określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504);

16) określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530).
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2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba,
o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe:

1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1-3,
art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 §
1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a
§ 1 i 2, art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art.
80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;

2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i
usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art.
89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 §
1 Kodeksu karnego skarbowego;

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1, art. 99 § 1 i
2, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art.
106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1
Kodeksu karnego skarbowego;

4) przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1,
art. 108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego.

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199,

poz. 1936, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) baza prac podwodnych - miejsce zainstalowania urządzeń technicznych i
wyposażenia umożliwiających bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie prac
podwodnych oraz czynności po ich zakończeniu;

2) czynnik oddechowy - stosowane do oddychania sprężone powietrze atmosferyczne,
tlen lub mieszaninę oddechową;

3) dekompresja - kontrolowany proces obniżania ciśnienia oddziałującego na organizm
nurka, prowadzony zgodnie z procedurą prac podwodnych;

4) długotrwałe prace podwodne - prace podwodne, których czas trwania przekracza 8
godzin, polegające na jednorazowym, ciągłym pozostawaniu nurka pod wpływem
podwyższonego ciśnienia w czasie wykonywania prac pod powierzchnią wody i w
czasie przebywania na powierzchni w komorze hiperbarycznej;

5) dzwon nurkowy - zbiornik ciśnieniowy, którego konstrukcja i wyposażenie
pozwalają na transportowanie nurków pod powierzchnię wody;

6) głębinowe prace podwodne - prace prowadzone pod powierzchnią wody na
głębokości większej niż 50 m;

7) komora dekompresyjna - zbiornik ciśnieniowy o konstrukcji i wyposażeniu
umożliwiających prowadzenie pod opieką lekarza kompresji i dekompresji nurków;

8) komora hiperbaryczna - zbiornik ciśnieniowy o konstrukcji i wyposażeniu
umożliwiających przebywanie w nim nurków w warunkach sztucznie wytworzonego
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podwyższonego ciśnienia atmosferycznego w czasie prowadzenia długotrwałych lub
głębinowych prac podwodnych albo w celu przeprowadzania dekompresji;

9) kompresja - kontrolowany proces wzrostu ciśnienia oddziałującego na organizm
nurka, prowadzony zgodnie z procedurą prac podwodnych;

10) nurek - osobę wykonującą prace pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym albo
pozostającą w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia
atmosferycznego;

11) obiekt zanurzalny - dzwon nurkowy, pojazd podwodny, batyskaf lub inne urządzenie
przeznaczone do przebywania w nim osób w czasie wykonywania prac podwodnych;

12) organizator prac podwodnych - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, świadczącą usługi w zakresie prac
podwodnych oraz organizującą te prace;

13) prace podwodne - czynności wykonywane przez osoby pozostające pod
powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym lub w warunkach sztucznie wytworzonego
podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także czynności wykonywane na
powierzchni przez osoby organizujące te prace oraz obsługujące urządzenia bazy
prac podwodnych;

14) prace podwodne na małych głębokościach - prace prowadzone pod powierzchnią
wody na głębokości do 20 m;

15) prace podwodne na średnich głębokościach - prace prowadzone pod powierzchnią
wody na głębokości od 20 m do 50 m;

16) prace podwodne wykonywane w trudnych warunkach - czynności wykonywane pod
powierzchnią wody w nocy, w czasie opadów atmosferycznych, przy temperaturze
powietrza lub wody niższej niż 4° C, przy temperaturze powietrza wyższej niż 25° C,
temperaturze wody wyższej niż 35° C, gdy widzialność w toni wodnej jest mniejsza
niż 1 m, przy prędkości prądu wody większej niż 0,5 m/s i w akwenach górskich
położonych powyżej 300 m nad poziomem morza;

17) procedura prac podwodnych - sposób postępowania przy wykonywaniu prac
podwodnych, określający kolejność wykonywanych czynności, rodzaj sprzętu
nurkowego, głębokość zanurzania, rodzaj i czas dekompresji, dopuszczalny czas
pracy i przebywania w warunkach podwyższonego ciśnienia, długość przerw
pomiędzy kolejnymi zanurzeniami, zasady asekuracji, łączności i postępowania w
przypadku awarii lub wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej;

18) sprzęt nurkowy - wyposażenie i urządzenia techniczne nakładane bezpośrednio na
ciało nurka, składające się z aparatu oddechowego lub innego urządzenia
doprowadzającego czynnik oddechowy, skafandra, środków ochrony głowy, odzieży
ocieplonej i ochronnej, butów lub płetw, kompensatorów pływalności, pasów
nośnych, stelaża, liny sygnałowej, noża, narzędzi oraz wyposażenia dodatkowego;

[19)szczególnie niebezpieczne prace podwodne - czynności wykonywane pod
powierzchnią wody z zastosowaniem materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych,
przy skażeniu niebezpiecznymi substancjami lub preparatami chemicznymi, przy
cięciu i spawaniu metali, przy użyciu urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych,
przy poszukiwaniu, przenoszeniu i rozbrajaniu min lub amunicji, a także przy
prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii
prac podwodnych.]
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<19) szczególnie niebezpieczne prace podwodne – czynności wykonywane pod
powierzchnią wody z zastosowaniem materiałów wybuchowych lub
pirotechnicznych, przy skażeniu substancjami niebezpiecznymi lub
stwarzającymi zagrożenie albo ich mieszaninami niebezpiecznymi lub
stwarzającymi zagrożenie, przy cięciu i spawaniu metali, przy użyciu urządzeń
hydraulicznych i pneumatycznych, przy poszukiwaniu, przenoszeniu i
rozbrajaniu min lub amunicji, a także przy prowadzeniu prób nowego sprzętu
nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych.>

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229,

poz. 2275, z późn. zm.)

[Art. 24a.
Organ nadzoru informuje Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o
decyzjach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 4, w przypadku gdy decyzje te dotyczą
zagrożeń stwarzanych przez produkty zawierające substancje lub preparaty chemiczne w
rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).]

<Art.24a.

Organ nadzoru informuje Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o decyzjach
wydanych na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 4, w przypadku gdy decyzje te dotyczą
zagrożeń stwarzanych przez produkty zawierające substancje chemiczne lub ich
mieszaniny w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.>

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z

późn. zm.)

Art. 38.
1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wydaje się, jeżeli:

1) środek ochrony roślin:
a) zawiera substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony

roślin przez Komisję Europejską i spełniającą warunki związane z jej użyciem w
środku ochrony roślin, określone przez tę Komisję , z zastrzeżeniem ust. 2,

b) jest skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego,
c) nie wykazuje niepożądanego działania na rośliny lub produkty roślinne,
d) nie powoduje zbędnych cierpień u zwalczanych kręgowców,
e) stosowany zgodnie z przeznaczeniem:

– nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub dla środowiska,
a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wody
przeznaczonej do spożycia, przy uwzględnieniu zespołu procesów, jakim
podlega substancja aktywna i preparat w glebie, wodzie i powietrzu, oraz
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przemian biotycznych i abiotycznych, a także kinetyki tych procesów,
zwanych dalej "losem i zachowaniem",

– nie wykazuje niepożądanego oddziaływania na organizmy niebędące celem
jego zastosowania;

2) zostały określone właściwości fizyczne i chemiczne środka ochrony roślin i są one
odpowiednie do zakresu stosowania, przechowywania i transportu tego środka;

3) metodą wskazaną przez podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu można określić:

a) rodzaj i zawartość substancji aktywnej oraz innych substancji środka ochrony
roślin, w tym zanieczyszczeń o znaczeniu toksykologicznym i
ekotoksykologicznym,

b) pozostałości środka ochrony roślin wynikające ze stosowania tego środka
zgodnie z przeznaczeniem;

4) został ustalony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w środkach
spożywczych, których dotyczy zastosowanie tego środka, na podstawie przepisów
rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego
2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów
w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1)
lub przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

[5) zostały określone oznakowania i opakowania środka ochrony roślin, zgodnie z
przepisami o substancjach i preparatach chemicznych;]

<5) zostały określone oznakowania i opakowania środka ochrony roślin, zgodnie z
przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;>

6) Komisja do Spraw Środków Ochrony Roślin wydała pozytywną opinię.
2. Wymagania, aby substancja aktywna była dopuszczona przez Komisję Europejską do

stosowania w środkach ochrony roślin, nie stosuje się w przypadku, gdy środek ten
zawiera substancję aktywną, dla której Komisja Europejska wydała decyzję
potwierdzającą złożenie wniosku o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w
środku ochrony roślin wraz z wymaganą dokumentacją.

Art. 39.
1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić podmiot zajmujący się jego
produkcją lub obrotem, zwany dalej "wnioskodawcą", mający miejsce zamieszkania albo
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jednym z państw członkowskich.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa.
3. Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz producenta środka ochrony roślin, jeżeli
wnioskodawca nie jest producentem tego środka;

2) nazwę, siedzibę i adres importera lub dystrybutora środka ochrony roślin, jeżeli
producent tego środka nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin oraz jego formę użytkową;
4) nazwę chemiczną i zwyczajową substancji aktywnej, jej zawartość w środku ochrony

roślin oraz nazwę, siedzibę i adres producenta tej substancji;
5) datę i podpis wnioskodawcy.

4. Do wniosku dołącza się:
1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

produkcji lub obrotu środkami ochrony roślin;
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2) kartę charakterystyki substancji aktywnej i kartę charakterystyki środka ochrony
roślin, według wzoru określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej
"rozporządzeniem nr 1907/2006"

3) wyniki badań, w tym również wyniki badań skuteczności działania środka ochrony
roślin, informacje, dane oraz oceny, dotyczące środka ochrony roślin, wydane na
podstawie przepisów art. 60 pkt 1;

4) wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, dotyczące substancji aktywnej, wydane
na podstawie przepisów art. 60 pkt 2;

5) projekt etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w języku polskim;
6) próbki środka ochrony roślin, substancji aktywnej lub pozostałych substancji oraz

wzory opakowań środka ochrony roślin - na żądanie ministra właściwego do spraw
rolnictwa;

7) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.
[5. Badania środka ochrony roślin, z wyłączeniem badań skuteczności działania środka

ochrony roślin, oraz badania jego substancji aktywnej, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,
przeprowadza się:

1) w jednostkach uprawnionych na podstawie przepisów o substancjach i preparatach
chemicznych lub właściwych przepisów państw członkowskich;

2) przy pomocy metod określonych na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 1907/2006.]
<5. Badania środka ochrony roślin, z wyłączeniem badań skuteczności działania środka

ochrony roślin, oraz badania jego substancji aktywnej, o których mowa w ust. 4
pkt 3 i 4, przeprowadza się:
1) zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej określonymi w przepisach

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
2) w jednostkach badawczych spełniających zasady Dobrej Praktyki

Laboratoryjnej zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach;

3) za pomocą metod określonych na podstawie art. 13 rozporządzenia nr
1907/2006.>

6. Jeżeli środek ochrony roślin zawiera substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w
środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską i substancja ta nie różni się istotnie
odnośnie stopnia czystości oraz rodzaju zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w
przepisach szczególnych Komisji Europejskiej dla tej substancji, do wniosku dołącza się
wyniki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące tożsamości i właściwości
substancji aktywnej określone przez Komisję Europejską.

7. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, składa się
w języku polskim lub angielskim, z wyłączeniem wyników badań skuteczności działania
środka ochrony roślin, które składa się w języku polskim.

Art. 45.
1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu zawiera:
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1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz producenta środka ochrony roślin, jeżeli
wnioskodawca nie jest producentem tego środka;

2) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin;
3) nazwy chemiczne i zwyczajowe substancji aktywnych, określenie ich zawartości w

środku ochrony roślin oraz nazwę, siedzibę i adres producenta tych substancji;
4) informację o klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez

niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych;
5) wymagania jakościowe dla środka ochrony roślin;
6) treść etykiety-instrukcji stosowania w języku polskim.

[2. Klasyfikacji środków ochrony roślin, o której mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje się zgodnie
z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, z tym że klasyfikacji pod
względem zagrożenia dla pszczół nie dokonuje się dla środków ochrony roślin, których
zakres i sposób stosowania wykluczają możliwość zetknięcia się z pszczołami.]

<2. Klasyfikacji środków ochrony roślin, o której mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje się
zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z tym że
klasyfikacji pod względem zagrożenia dla pszczół nie dokonuje się dla środków
ochrony roślin, których zakres i sposób stosowania wykluczają możliwość zetknięcia
się z pszczołami.>

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania dotyczące treści etykiety-instrukcji stosowania środka
ochrony roślin, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowia człowieka i zwierząt oraz
ewentualny niekorzystny wpływ środka ochrony roślin na środowisko.

Art. 47a.
1. Środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może zostać dopuszczony do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia ministra
właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie tego środka na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "zezwoleniem na import równoległy".

2. Zezwolenie na import równoległy wydaje się, jeżeli:
1) środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej lub państwie

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest identyczny ze środkiem
ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie zezwolenia ministra
właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1;

2) środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest:

[a) sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
oznakowania i klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych,]

<a) sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
oznakowania i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych,>

b) identyczny ze środkiem ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie
zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37
ust. 1, który jest sklasyfikowany pod względem stwarzania przez niego zagrożeń
dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych zgodnie z przepisami o
substancjach i preparatach chemicznych;
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3) zakres stosowania środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest szerszy niż zakres stosowania środka ochrony
roślin dopuszczonego do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do
spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1;

[4) oznakowanie i opakowanie środka ochrony roślin zostały określone zgodnie z
przepisami o substancjach i preparatach chemicznych.]

<4) oznakowanie i opakowanie środka ochrony roślin zostały określone zgodnie z
przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.>

3. Środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym uważa się za identyczny ze
środkiem ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie zezwolenia ministra
właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1, jeżeli:

1) zawiera te same i w takiej samej ilości substancje aktywne, a w stosunku do
pozostałych składników mogą występować niewielkie różnice pod warunkiem, że
nie mają one wpływu na zdrowie człowieka, zwierząt lub na środowisko oraz na
skuteczność działania tego środka;

2) ma taką samą formę użytkową;
3) wymagania jakościowe dotyczące tego środka są identyczne z wymaganiami

jakościowymi dotyczącymi środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na
podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w
art. 37 ust. 1;

4) właściwości fizyczne i chemiczne tego środka w zakresie jego składu oraz
minimalnej czystości substancji aktywnej wchodzącej w jego skład są takie same, z
uwzględnieniem tolerancji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60.

Art. 58.
1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy informacje handlowe lub informacje dotyczące

procesu produkcji mogą stanowić informacje niejawne, stosownie do przepisów o
ochronie informacji niejawnych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
[1) nazw i zawartości substancji aktywnych oraz nazw substancji niebezpiecznych w

rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach;]
<1) nazw i zawartości substancji aktywnych oraz nazw substancji niebezpiecznych

w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;>
2) nazwy środka ochrony roślin;
3) danych o właściwościach fizykochemicznych środka ochrony roślin i jego substancji

aktywnej;
4) oceny wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz

ewentualnych zagrożeń dla człowieka, zwierząt lub środowiska;
5) zalecanych metod i środków ostrożności w postępowaniu ze środkami ochrony roślin

podczas ich przechowywania, transportu lub w razie pożaru i innych zagrożeń;
6) metod analizy środka ochrony roślin i jego pozostałości;
7) sposobu postępowania:

a) z opakowaniami po środku ochrony roślin,
b) ze środkiem ochrony roślin nieprzydatnym do stosowania;

8) sposobów neutralizacji lub dezaktywacji środka ochrony roślin w razie jego
przypadkowego uwolnienia do środowiska;
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9) sposobu udzielania pierwszej pomocy i opieki lekarskiej w przypadku szkodliwego
zadziałania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka.

3. Jeżeli wnioskodawca ujawni informacje, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany
poinformować o tym ministra właściwego do spraw rolnictwa.

[Art. 118.
Jeżeli badania, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4, zostały wykonane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy lub jeżeli metody tych badań nie zostały określone w
przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, minister właściwy do spraw rolnictwa
może uznać, w drodze postanowienia, badania, jeżeli zostały one wykonane metodami, które
są uznane przez organizacje międzynarodowe.]

<Art.118.

Jeżeli badania, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4, zostały wykonane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy lub jeżeli metody tych badań nie zostały określone w
przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, minister właściwy do spraw
rolnictwa może uznać, w drodze postanowienia, badania, jeżeli zostały one wykonane
metodami, które są uznane przez organizacje międzynarodowe.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U.

Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683 oraz z 2009 r. Nr 215, poz.

1664)

Art. 6.
1. Podmiot wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty,

urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane jest obowiązany do ich
oznakowania, a także do oznakowania pojemników zawierających te substancje.

2. Osoba wykonująca czynności polegające na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych, gaśniczych lub innych urządzeń zawierających
substancje kontrolowane jest obowiązana do ich oznakowania.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje
kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje, uwzględniając
konieczność ich jednoznacznej identyfikacji;

2) wzór oznakowania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zróżnicowanie
oznakowania w zależności od rodzaju substancji kontrolowanej oraz stopnia
zagrożenia dla warstwy ozonowej, składu chemicznego, pochodzenia i przeznaczenia
danej substancji kontrolowanej.

[4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do oznakowania pojemników
zawierających substancje kontrolowane stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 stycznia
2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).]

<4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do oznakowania pojemników
zawierających substancje kontrolowane stosuje się przepisy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach.>
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USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.

U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) imporcie - rozumie się przez to przywóz pojazdu z terytorium państwa niebędącego
członkiem Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju;

2) masie pojazdu - rozumie się przez to masę własną w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, z późn. zm.), pomniejszoną o masę paliwa w ilości nominalnej;

2a) masie pojazdu wycofanego z eksploatacji - rozumie się przez to masę pojazdu
zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania
pojazdów, po uprzednim usunięciu z niego innych odpadów, które nie pochodzą z
tego pojazdu;

3) odzysku - rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach;
4)  pojeździe - rozumie się przez to pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1

lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe
zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym;

5) pojeździe historycznym - rozumie się przez to:
a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym,
b)  pojazd mający co najmniej 25 lat, uznany przez rzeczoznawcę samochodowego

za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii
motoryzacji;

6) pojeździe wycofanym z eksploatacji - rozumie się przez to pojazd stanowiący odpad
w rozumieniu przepisów o odpadach;

7) ponownym użyciu - rozumie się przez to zastosowanie przedmiotów wyposażenia i
części, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym samym celu,
dla którego zostały pierwotnie zaprojektowane i wykonane;

8) przetwarzaniu - rozumie się przez to czynności podejmowane po przekazaniu
pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku
lub przygotowania do unieszkodliwiania;

9) recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach;
10) stacji demontażu - rozumie się przez to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym

demontaż obejmujący następujące czynności:
a) usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji

niebezpiecznych, w tym płynów,
b) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów

wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
c) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających

się do odzysku lub recyklingu;
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11) strzępiarce - rozumie się przez to instalację służącą do rozdrabniania odpadów
powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

12) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) wewnątrzwspólnotowym nabyciu - rozumie się przez to przywóz pojazdu z

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju;

14) wprowadzającym pojazd - rozumie się przez to przedsiębiorcę będącego
producentem pojazdu lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego
nabycia lub importu pojazdu[.]<;>

<15) substancji niebezpiecznej – rozumie się przez to każdą substancję spełniającą
kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożenia
wymienionych w:
a) części 2 w pkt 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria

1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A–F),
b) części 3 w pkt 3.1 – 3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i płodność

lub na rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji spełniających kryteria
klasyfikacji ze względu na działanie narkotyczne), 3.9 i 3.10,

c) części 4 w pkt 4.1,
d) części 5 w pkt 5.1
– załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1).>

USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz.

289, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Art. 16.
1. Jednostkami doświadczalnymi są:

1) jednostki organizacyjne szkół wyższych,
2) instytuty naukowo-badawcze,
3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
4) urzędowe laboratoria weterynaryjne,
5) wytwórnie produktów leczniczych lub biopreparatów,
[6) jednostki organizacyjne posiadające specjalistyczne laboratoria, wykonujące

badania produktów leczniczych, środków spożywczych, substancji i preparatów
chemicznych, środków ochrony roślin, produktów biobójczych i organizmów
genetycznie zmodyfikowanych, jeżeli obowiązek przeprowadzania takich badań
wynika z odrębnych przepisów, w szczególności przepisów: prawa
farmaceutycznego, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o substancjach i
preparatach chemicznych, o ochronie roślin, o produktach biobójczych i przepisów o
organizmach genetycznie zmodyfikowanych]
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<6) jednostki organizacyjne posiadające specjalistyczne laboratoria, wykonujące
badania produktów leczniczych, środków spożywczych, substancji chemicznych
i ich mieszanin, środków ochrony roślin, produktów biobójczych i organizmów
genetycznie zmodyfikowanych, jeżeli obowiązek przeprowadzania takich badań
wynika z odrębnych przepisów, w szczególności przepisów: prawa
farmaceutycznego, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach, o ochronie roślin, o produktach biobójczych i
przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.>

- wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 22 pkt 1.
2. Doświadczenia w jednostkach doświadczalnych są przeprowadzane:

1) wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie i zezwolenie
indywidualne wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej;

2) po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia lokalnej komisji etycznej
albo Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zwanej
dalej "Krajową Komisją Etyczną";

3) po uzyskaniu zezwolenia kierownika jednostki doświadczalnej na przeprowadzenie
doświadczenia w tej jednostce.

3. W przeprowadzaniu doświadczeń mogą także uczestniczyć osoby inne niż określone w
ust. 2 pkt 1, wyznaczone przez kierownika jednostki doświadczalnej, jeżeli posiadają
kwalifikacje w tym zakresie.

4. Przebieg doświadczenia nadzoruje osoba posiadająca kwalifikacje w tym zakresie,
wyznaczona przez kierownika jednostki doświadczalnej.

5. Minister właściwy do spraw nauki, po zasięgnięciu opinii Krajowej Komisji Etycznej,
określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje osób nadzorujących doświadczenie, przeprowadzających doświadczenie
oraz uczestniczących w doświadczeniu,

2) wzór zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenie
- mając na względzie prawidłowy przebieg doświadczeń, ich zakres i cele badawcze.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z

późn. zm.)

Art. 3.
Przepisy ustawy stosuje się do:

1) produktów leczniczych, które są środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn.
zm.);

[2) substancji i preparatów chemicznych, które są prekursorami, w zakresie
nieuregulowanym w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).]
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<2) substancji chemicznych i ich mieszanin, które są prekursorami, w zakresie
nieuregulowanym w przepisach o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach.>

Art. 44.
1. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i

niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów
kategorii 1 sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na
siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu -
poprzez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 273/2004,
rozporządzenia 111/2005 i przepisów prawa farmaceutycznego.

2. Nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje państwowy powiatowy inspektor
sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu
wprowadzającego do obrotu - poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożonych na
producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu wynikających z
ustawy, rozporządzenia 273/2004 i rozporządzenia 111/2005 oraz wydawania pozwoleń -
na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
rozporządzeniu 273/2004 i rozporządzeniu 111/2005.

3. Organem właściwym do występowania do krajów trzecich z powiadomieniem przed
wywozem w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2
rozporządzenia 111/2005, jest Główny Inspektor Sanitarny.

[4. 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
273/2004, oraz powiadamia o zgłoszeniu właściwego państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.]

<4. Inspektor do spraw Substancji 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 273/2004,
oraz powiadamia o zgłoszeniu właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.>

5. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o
których mowa w art. 13 i 16 rozporządzenia 273/2004 i art. 32 rozporządzenia 111/2005.

6. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad przerobem, przechowywaniem,
obrotem oraz zapasami środków odurzających i substancji psychotropowych w
podległych jednostkach organizacyjnych - na zasadach i w trybie określonych w
przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad przerobem,
przechowywaniem, obrotem oraz zapasami prekursorów grupy kategorii 2 i 3 w
podległych jednostkach organizacyjnych - na zasadach i w trybie określonych w
przepisach, o których mowa w ust. 2.

8. Podmioty, które w ramach swojej działalności posiadają podrobione, zepsute,
sfałszowane środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, ich
mieszaniny, również jako składniki produktów leczniczych, lub którym upłynął termin
ważności, niszczą te substancje w sposób określony w ust. 9.
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9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i
prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami, produktami leczniczymi, podrobionymi,
zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim
składzie środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, oraz
prekursorami kategorii 1 stosowanymi w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym,
uwzględniając w szczególności wymogi zabezpieczenia przed ich niewłaściwym
użyciem, sposoby niszczenia tych środków w zależności od ich rodzaju i ilości oraz
podmioty obowiązane do pokrywania kosztów związanych z niszczeniem tych środków.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.

Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz.

1664)

Art. 3.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn.
zm.) oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.);

2) import - przywóz sprzętu z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu;

3) odzysk - odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach;

4) ponowne użycie - użycie zużytego sprzętu lub jego części składowych w tym samym
celu, dla jakiego były zaprojektowane i wykonane;

4a) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn.
zm.);

5) przetwarzanie - wszystkie czynności podejmowane po przekazaniu zużytego sprzętu
do przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w celu demontażu
obejmującego usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i
części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, pocięcie oraz
przygotowanie do odzysku lub unieszkodliwiania;

5a) punkt serwisowy - miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza
polegająca na naprawie sprzętu;

5b) punkt skupu złomu - miejsce zbierania odpadów metali, którego prowadzący posiada
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci
zużytego sprzętu;
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6) recykling - recykling w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach;

[7) składnik niebezpieczny - substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny w
rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.);]

<7) składnik niebezpieczny – mieszaninę niebezpieczną w rozumieniu art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. Nr …, poz. ...) lub substancję spełniającą kryteria klasyfikacji dla
którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w:
a) części 2 w pkt 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13

(kategoria 1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A–F),
b) części 3 w pkt 3.1 – 3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i

płodność lub na rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji
spełniających kryteria klasyfikacji ze względu na działanie narkotyczne), 3.9
i 3.10,

c) części 4 w pkt 4.1,
d) części 5 w pkt 5.1

 – załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008”.>

8) sprzedawca detaliczny - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu;

9) sprzedawca hurtowy - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego sprzętu;

10) sprzęt - urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu
elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do
wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól
elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym
nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu przemiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego,
zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

10a) umowa finansowania - umowę określającą warunki finansowania produkcji,
importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
sprzętu, bez względu na tytuł prawny do tego sprzętu, w tym umowę najmu,
dzierżawy, leasingu i pożyczki;

11) unieszkodliwianie odpadów - unieszkodliwianie odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3
pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

11a) wewnątrzwspólnotowa dostawa - wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

12) wewnątrzwspólnotowe nabycie - przywóz sprzętu z terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na
terytorium kraju;

13) wprowadzający sprzęt - przedsiębiorcę, który:
a) produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem,
b) wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez

innego przedsiębiorcę,
c) importuje sprzęt

- z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z
warunkami określonymi w umowie finansowania;

14) wprowadzenie sprzętu do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu
po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub
dystrybucji;

15) zakład przetwarzania - instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których jest
prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie
z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych,
określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

16) zbierający zużyty sprzęt:
a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego

zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania

odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

c) prowadzącego punkt serwisowy,
d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego;

17) zużyty sprzęt - sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych,
rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu
na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE, MATERIAŁY LUB CZĘŚCI SKŁADOWE, KTÓRE
POWINNY BYĆ USUNIĘTE ZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I

ELEKTRONICZNEGO

1. Z zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co najmniej w pierwszej
kolejności, należy usunąć:
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1) PCB,
2) części składowe zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze,
3) baterie i akumulatory,
4) płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli

powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 centymetrów
kwadratowych,

5) wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,
6) tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność,
7) azbest oraz części składowe zawierające azbest,
8) lampy elektronopromieniowe,
9) wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), chlorofluorowęglowodory (CFC),

wodorofluorowęglowodory (HFC) lub węglowodory (HC),
10) gazowe lampy wyładowcze,
11) wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają, o powierzchni

większej niż 100 cm2 oraz wszystkie tego typu podświetlacze z gazowymi lampami
wyładowczymi,

12) zewnętrzne okablowanie elektryczne,
[13)części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych,]

<13) części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, określone w
tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008,>

14) części składowe zawierające substancje promieniotwórcze, z wyjątkiem części
składowych, w przypadku których aktywność całkowita i stężenie promieniotwórcze
izotopów promieniotwórczych nie przekraczają wartości określonych jako kryteria
zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia w przepisach
wydanych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe,

15) kondensatory elektrolityczne (wysokość > 25 mm, średnica > 25 mm lub
proporcjonalnie podobne wielkości),

16) oleje ze sprężarek.
2. [Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którego usunięto substancje i

preparaty oraz części składowe wymienione w ust. 1, należy przetworzyć w następujący
sposób:]

< Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którego usunięto substancje i
mieszaniny oraz części składowe wymienione w ust. 1, należy przetworzyć w
następujący sposób:>

1) z lamp elektronopromieniowych - należy usunąć osłonę fluorescencyjną,
2) z urządzeń zawierających gazy zubożające warstwę ozonową lub mające potencjał

powodowania globalnego efektu cieplarnianego (GWP) powyżej 15, w tym gazy
znajdujące się w piankach oraz obwodach chłodzących - gazy należy właściwie
odessać i odpowiednio je oczyścić, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
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substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005
r. Nr 175, poz. 1458),

3) z gazowych lamp wyładowczych - należy usunąć rtęć.

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227)

Art. 3.
1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się:

1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) -
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia;

2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą
uzyskania:

a) pozwolenia zintegrowanego,
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251):

a) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą
uzyskania zezwolenia,

b) działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie transportu
odpadów wymagające uzyskania zezwolenia,

c) działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub
transportu odpadów na podstawie art. 31 tej ustawy,

d) działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 tej
ustawy;

4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO
do obrotu;

6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej
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obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami;

7)  z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138,
poz. 865) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również:
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie

do środowiska oraz transport:
[a) substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy

z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr
11, poz. 84, z późn. zm.),]

<a) substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji
stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w
rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,>

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.),

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252);

2) transport:
a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o

przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z
późn. zm.),

b) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o
przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1834),

c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693),

d) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857).

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201,

poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

Art. 2.
1. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i

wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
odrębnych, a w szczególności:

1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
2) wymiar i pobór:

a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem
towarów,



- 46 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
c) podatku akcyzowego,
d)  podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540),
e) opłaty paliwowej;

3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących
statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi
Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw
członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);

[4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i
wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów
objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i
porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak
odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze,
środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały
wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;]

<4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i
wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium
towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na
bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w
szczególności takich jak odpady, substancje chemiczne i ich mieszaniny,
materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje
psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i
technologie o znaczeniu strategicznym;>

5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i
wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w
ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr
111, poz. 765, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym";

6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń
przeciwko:

a) zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.),

b) dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.
zm.) i w art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.),

c) prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, z późn. zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),

d) przyrodzie, określonych w art. 127 pkt 2 lit. e w zakresie określonym w art. 51
ust. 1 pkt 6 i art. 52 ust. 1 pkt 10, oraz określonych w art. 128 i 131 pkt 10
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241),

e) środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których
mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.
U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", oraz
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości określonemu w art. 244 § 2 Kodeksu
karnego,

f) ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym,
określonym w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z
zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.
97)

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną;
7) wykonywanie kontroli:

a) określonych w art. 30 ust. 2 i 3,
b) wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego,

podatku od gier, dopłat i opłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, oraz opłaty
paliwowej,

8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń,
zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń;

9) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do
Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);

10) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
11) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej;
12) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami

międzynarodowymi.
2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności kontrolne,

prowadząc postępowania przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej
dalej "Kodeksem postępowania karnego", Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z
dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z
2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651), zwanej dalej
"Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia", lub prowadząc postępowania
celne, audytowe, podatkowe lub administracyjne.

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 6 Służbie Celnej przysługują uprawnienia
procesowe Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, są wykonywane na zasadach określonych
w rozdziale 3, natomiast kontrole określone w ust. 1 pkt 7 lit. b są wykonywane na
zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją
podatkową".


