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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 23 maja 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 26 ust. 3 
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. 
Nr 55, poz. 251 i z 1995 r. Nr 95, poz. 471) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie 
obowiązku stosowania norm branżowych (Dz. U. 
Nr 40, poz. 153 oraz z 1995 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 127, 
poz. 612) w załączniku "Wykaz norm branżowych do 
obowiązkowego stosowania" w dziale 12 "Produkty 

spożywcze" skreśla się poz. 11, 12, 19,40,47,54,64, 
65,66,67,68,77,80,263,266,267,272,276,279,282, 
294, 312, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 335 i 343. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
R. Jagieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 maja 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi 
środkami. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 31 stycznia 
1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 
i Nr 15, poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 517 oraz 
z 1991 r. Nr 105, poz. 452) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 21 września 1985 r. w sprawie środ 
ków odurzających i psychotropowych oraz nadzo ru 
nad tymi środkami (Dz. U. Nr 53, poz. 275 i z 1989 r. 
Nr 70, poz. 420) wprowadza się następujące zmia ny: 

1) § 40 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 40. 1. Recepta wystawiona przez lekarza (leka

rza dentystę) na leki zawierające środki 
odurzające, z wyjątkiem preparatów zali 
czonych do grupy III-N, oraz na leki zawie
rające środki psychotropowe grupy II -P 
może, z zastrzeżeniem ust. 2, dotyczyć tyl 
ko takiej ilości środka, która nie przekracza 
lO-krotnej jednorazowej dawki maksy
malnej, określonej w Farmakopei Polskiej, 
a w razie gdy dawka ta nie jest tam okre
ślona - lO-krotnej jednorazowej dawki 
zwykle stosowanej. 

2. Recepta wystawiona dla chorego w za
awansowanej chorobie nowotworowej 

na środki odurzające zawierające sole 
morfiny może dotyczyć takiej ilości środ
ka, która nie przekracza 40-krotnej jedno
razowej dawki maksymalnej, określonej 
w Farmakopei Polskiej, a w razie gdy daw
ka ta nie jest tam określona - w ilości nie 
przekraczającej 4,0 g soli morfiny. 

3. Na wniosek lekarza (lekarza dentysty) 
właściwy terenowy organ nadzoru farma
ceutycznego może zezwolić na wydawa
nie ze wskazanej apteki, na recepty wysta
wione dla określonego chorego, środka 
odurzającego grupy l-N oraz środka psy
chotropowego grupy II -P w ilości większej 
niż określona w ust. 1, a w odniesieniu do 
osób chorych na zaawansowaną chorobę 
nowotworową - w ilości większej niż 

określona w ust. 2."; 

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie ustalone w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Zochowski 
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Międlyn.odowe nazwy 
zalecane 

l 
BROLAMFETAMlNA 

ETRYPTAMlNA 

EITCYKIIDYNA 
KATYNON 
I (+)-I1ZERGID 

. 

f-

PSYLOCYBlNA 
ROIlCYKIlDYNA 

TENAMFETAMINA 
TENOCYKIlDYNA 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
29 maja 1996 r. (poz. 324) 

WYKAZ SRODK6w PSYCHOTROPOWYCH 

1. SRODKI PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P 

Inne nazwy Oznaczenia chemicme 

2 3 
OOB 12.5-dimetoby-4-bromollDfctamina -
DET N.N-dictyl a 
DMA d1-2,5-dimttoby-a.-metylofcmetyloamina, 

I czyli 2,5 .. , -amfetamina 
OOET d1-2.5-dimdoby-4-etylo-«-metylofcmetylolll'llioa. 

I czyli 2.5 . _I, 
,A .... loamfeUmina 

DMHP 3-( 1,2-dimetylohcpt)'lo t-1-ło'«oby-7 ,8.9,1 o-tdrahy«o-
6,6 l\ • l0-6H-dibemoc'b,d)pirlll 

DMT N '110.' ol: I 
3-(2-amin~l~dol 

N-E1ylo-MDA, MDEA I (± )-N-etylo-«-metylo-3, A{m:tylcmocioby t-fcoctylOllDina 
N-Hy«k'oby-MDA (± t-N-[a-mctylo-3,4-(metylcoodioby) fcoetylo] 

I ~«k'okaylaroina 
MdUtynon 2-{mctylollIlino )-l-fqloprop .... l-oo 
4-Mctylaminoreb I (±Kis-2-11I1in A lo-5-fqlo-2-obaz.oIina 
PCE N-ctylo-l-fcuyl ,LI.t...I. lollllioa 

1(-)-a..-aminopropiofcooo 
LSD.L8D-25 dictylOllDid kw .. (+ )-1izcrJroweao 
MDMA dl-3,4-metyleoodioby-N-a.-dimetylofCllłtyloamina, 

I czyli 3,4-metyleoodi .1, ..retamioa 
MMDA c:U-5-mctoby-3,4-metylcoodioby-a- metylofcoctyloanDna, 

czyli S .1 -3.4-metylcoodiobymctmDna 
Makalin • 3.4.5 .1, ~coctyloamina 

Parahebyl 3-bebylo-l-byck-oby-7 ,8,9,1 o-tetrahyck-0-6,6.9-trimetylo-
6H-dibfllZo(b,d) pirlll 

PMA 4-mctoby-a-metylofcoctylollDina, 
a;ylip.IriIlCt~_damioa 

IPlyl~ 3-{2-dimctyloamin~lo~ck- . .i·l 

diwodorofolforan 3~2-~lollllin~lo)-4-indolilu 
PHP.PCPY l...(l-feny~ohebylo)Pirolidyna 

STP.DOM 2-..muo-l"'(2.5-dimct .t. A lofcuylo )propan 
MOA 3.4-mc:tylcoodiobyllDfctamina 
TCP 1-[l-(2-łieuylo \ .LI,.L..I. l~i ..I. a 
TMA dI-3,4,5-trimetoby-a.-metylofcoetyloamina, 

L czyli 3.4.5-trimet~lIIIfdamioa 
Tetrahy«k'obnnabinole Daltępuj,.ce izOlllC!l)' i ich warianty Ite.-eochemicme 

=> 7,8,9,1 O- tetrahy~.6,9-trimetylo-3"Peutylo-6H-
dibmzo[b,d]pyran-I-ol, 
=> (9R,10aR)-8,9, 10,1 Oa- tetrahy«0-6,6,9-trimetylo-3-
peutyl0-6H-dibcuzo[b.d]pyran-l-ol. 
=> (6aR,9R,1 OaRt-óa.9,lO.1 O .. tetrahyck-0-6.6,9-
1rimetylo-3"Pad:ylo-6H-dibfllZo[b,dJpyrm-l-o~ 

=> (6aR,10aR~a, 7,10,10 ... tenbyck-0-6,6,9-łrimttylo-3-
l.,cutvl0-6H-dibcuzo"' .n. I-ol. 
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68, 7 ,8,9- tettaby<k-()-6,6,9-trimetylo--3-peo1yl()-6H
dibc:mo[b,d]pyran-l-ol. 

(6aR.l OaR)-6a, 7 ,8,9,10.1 Oa- bebaby<k-()-6,6.9-trimetylo-
3-peotyl()-6H-moeoz.o[b,d]pyran-l-01, 

oraz sole mhltancji zamieazaooych w tej grupie w kIadym przypatlru, gdy iJlnieoie takich 1I0li jElIt mo1liwe 

Międzynarodowe nazwy 
zalecane 

l 
AMFETAMINA 
BMK 

DEKSAMFETAMINA 
FENCYKLIDYNA 
FENETYIlNA 

FENMETRAZYNA 
LEW AMFETAMINA .. 
I..EWOMETAMFETAMlNA 

MEKLOKW ALON 
METAKWALON 
METAMFET AMINA 

METYWFENIDAT 

PENTAZOCYNA 

SEKOBARBlT AL 

2. SRODKI PSYCHOlROPOWE GRUPY n-p 

Irmenazwy 

2 
a 

P2P 

PCP 

Metamfetamina 
racc:micma 
Rytalina 

Fortral 

L\-9-T etrahycrołcannabinol 
ijctJo warianty 
It«eochemicme 

OLll8.C2.eoia chemicme 

3 

loaceton 

chinazolinoo 

octow o 
(2R*, 6R*, llR*}-l,2,3.4,5.6-hebahycro-8-hycroby-
6, ll-dimetylo--3-(3~lo--2-butEOylo)-2,6-metmo--3-
bemaz 
kw. 5-allilo-5 l lob lo arbituro 
(6aR,lOaR)-6a,7,8,lOa-tdrahycr()-6,6,9-trimetylo-3-
peotyl()-6H-dibeozo[b,d)pyran-l-ol, 

Z1PEPROL a.-(a.-metobybemyl0-4-~-mctobyfcnylo )-1-
' er odanol 

oraz IOle IUbltam;;i zamiClZCZOlJYch w tej grupie w katdym przypadaJ. gdy iltuicoie takich soli jClt JJlO1Jiwe 

3. ŚRODKI PSYCHOTROPOWE GRUPY m-p 

Międzynarodowe nazwy Irmenazwy Oz.naczeoia chemicme 
zalecane 

1 2 3 
AMOBARBlTAL IAInvtał kw.5-etylo-5-' lobarbiturowy 
BUPRENORFINA 21-<:yklopropylo--7-a.-[ (S}-1-hy«oby-l,2,2-

trimetylopropylo ]-6, 14-ffldo-etan()-6, ? ,8,14-
tdrahYcrOOlYPawma 

BUTALmTAL kw. 5-a11ilo-5-izobut.vlobarbiturowy 
CYKLOBARBlT AL kw. 5-( l-~k1obeben-I-ylo )-5-etylobarbiturowy 

Poz. 324 

I'LUNITRAZEP AM 5-( o-fluorofcnylo )-1.3-diby<k-o-l-mctylo-7-nitro-2H-l.4-
-beozodiazepin-2-oo 

GUITE11MID Glimid 3-etylo-3-feaylo-2,6-diobopil" ... .7~UG 
KATYNA d-treo-2-amino--l-by«oby-l-feoylopropan 
PENTOBARBlT AL Neoi>utal kw 18 5-etylo--S-( l-metylobutylo )-ba"biturowy 
oraz sole IUMtanCJi zarmeazczooych w tf.!J grupie w ~ przypadru, gdy iJlnieoie takich lIoli jElIt motliwe 






