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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY
z dnia 25 stycznia 2005 r.
w sprawie warunków przenoszenia muzealiów
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Muzealia mogà byç przenoszone, je˝eli:
1) warunki i sposób przenoszenia oraz przechowywania w nowym miejscu nie nara˝ajà przenoszonej
rzeczy na uszkodzenie, zniszczenie lub zagini´cie;
2) jest dla nich opracowana dokumentacja naukowo-konserwatorska.

4) wymagane warunki transportu;
5) wymagane warunki przechowywania;
6) wartoÊç rynkowà muzealiów w dniu przenoszenia;
7) dat´ i miejsce sporzàdzenia protoko∏u.
§ 4. Wszelkie prace konserwatorskie przy przeniesionych muzealiach mogà byç wykonywane tylko za
uprzednià zgodà muzeum, w którym muzealia sà wpisane do inwentarza.

§ 2. 1. Przeniesienie muzealiów wymaga pisemnej
zgody dyrektora muzeum.

§ 5. Strona wykonujàca czynnoÊci zwiàzane z przeniesieniem muzealiów obowiàzana jest zachowaç
szczególnà starannoÊç w celu zabezpieczenia przenoszonych muzealiów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagini´ciem.

2. Przed wydaniem zgody na przeniesienie zainteresowane strony powinny okreÊliç na piÊmie wzajemne prawa i obowiàzki zwiàzane z przeniesieniem muzealiów.

§ 6. 1. W razie przenoszenia muzealiów poza granice kraju ich transport, niezale˝nie od wymagaƒ przewidzianych w § 5, powinien odbywaç si´ pod opiekà
konwojenta.

§ 3. 1. Przeniesienie muzealiów stwierdza si´ protoko∏em zdawczo-odbiorczym.

2. W razie przenoszenia muzealiów uznanych przez
dyrektora muzeum, w którym muzealia sà wpisane do
inwentarza, za szczególnie cenne, liczb´ konwojentów,
ich kwalifikacje oraz kwalifikacje przewoênika ustala
ten dyrektor.

2. Protokó∏ zdawczo-odbiorczy powinien zawieraç:
1) nazw´ i adres stron oraz imiona i nazwiska upowa˝nionych przedstawicieli;
2) dok∏adny opis przenoszonych muzealiów, w szczególnoÊci okreÊlenie materia∏u, techniki, wymiaru,
czasu powstania, stanu zachowania;

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

3) sygnatur´ inwentarzowà, ewentualnie katalogowà;

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie post´powania w celach szkoleniowych ze Êrodkami odurzajàcymi,
substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R,
a tak˝e warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne
administracji rzàdowej wykonujàce czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U.

z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143 oraz
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134,
poz. 1439).
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zasady i warunki nabywania, przechowywania
oraz u˝ywania do celów szkoleniowych Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych lub ich
preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez jednostki organizacyjne administracji rzàdowej oraz
szkó∏ wy˝szych;
2) warunki przechowywania oraz sposób niszczenia
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych, ich preparatów i prekursorów grupy I-R
przez jednostki organizacyjne administracji rzàdowej wykonujàce czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze.
§ 2. 1. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 1, nabywajà Êrodki odurzajàce, substancje psychotropowe
lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R:
1) odp∏atnie w hurtowni farmaceutycznej na podstawie zapotrzebowania zawierajàcego:
a) nazw´ jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1, i jej
dok∏adny adres,
b) mi´dzynarodowà nazw´ zalecanà i nazw´ handlowà, je˝eli taka istnieje, postaç farmaceutycznà, dawk´ oraz zamawianà iloÊç,
c) wskazanie osoby upowa˝nionej do odbioru,
d) dat´ sporzàdzenia zapotrzebowania oraz podpis
i pieczàtk´ imiennà kierownika jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1, lub osoby przez niego
upowa˝nionej;
2) nieodp∏atnie, poprzez przyj´cie:
a) w sytuacji orzeczenia przez sàd ich przepadku
na rzecz Skarbu Paƒstwa,
b) od innych jednostek organizacyjnych administracji rzàdowej lub szkó∏ wy˝szych,

Poz. 176

1) nazwy i dok∏adne adresy jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;
2) w odniesieniu do przekazywanych Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub ich
preparatów oraz prekursorów grupy I-R:
a) nazw´,
b) postaç farmaceutycznà lub dawk´,
c) iloÊç;
3) imiona, nazwiska oraz podpisy osób dokonujàcych
przekazania i przyj´cia Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub ich preparatów
oraz prekursorów grupy I-R.
5. Protokó∏ przekazania sporzàdzany jest w dwóch
jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla przekazujàcego i przyjmujàcego.
6. Imienne upowa˝nienia, o których mowa
w ust. 2, do∏àcza si´ do protoko∏u przekazania.
7. W trakcie przekazania Êrodki odurzajàce, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R zabezpiecza si´ przed kradzie˝à lub
zniszczeniem.
§ 3. Ârodki odurzajàce, substancje psychotropowe
lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R przechowywane sà przez jednostki, o których mowa w § 1,
w sposób zabezpieczajàcy je przed kradzie˝à oraz
zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkni´tych metalowych szafach lub
kasetach przymocowanych w sposób trwa∏y do Êcian
lub pod∏ogi pomieszczenia.
§ 4. 1. Ârodki odurzajàce, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R u˝ywane do celów szkoleniowych podlegajà ewidencji.

c) od innych podmiotów ni˝ wymienione w lit. b,
za zgodà kierownika jednostki organizacyjnej
administracji rzàdowej lub szko∏y wy˝szej albo
osoby przez niego upowa˝nionej.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona
jest w formie ksià˝ki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierajàcej:

2. W przypadku nabycia Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz
prekursorów grupy I-R w drodze przyj´cia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, przekazania i przyj´cia
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R dokonujà osoby imiennie upowa˝nione przez kierownika
jednostki przekazujàcej i przyjmujàcej.

1) na stronie tytu∏owej — nazw´ i dok∏adny adres jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1;
2) na kolejno ponumerowanych stronach — odr´bnie
dla ka˝dego Êrodka odurzajàcego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora
grupy I-R, dla ka˝dej ich postaci farmaceutycznej
i dawki:
a) w odniesieniu do przychodu:

3. Przyj´cie Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów
grupy I-R nast´puje na podstawie protoko∏u przekazania, sporzàdzonego przez osob´ imiennie upowa˝nionà do przekazania.
4. Protokó∏ przekazania, o którym mowa w ust. 3,
zawiera:

— liczb´ porzàdkowà,
— dat´ dostawy,
— nazw´ dostawcy,
— oznaczenie dokumentu przychodu,
— iloÊç dostarczonà, wyra˝onà w gramach, kilogramach lub sztukach,
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— imi´ i nazwisko oraz podpis osoby wprowadzajàcej do ewidencji,
b) w odniesieniu do rozchodu:

Poz. 176

którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej dzia∏alnoÊci zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.2)).

— liczb´ porzàdkowà,
— dat´ pobrania,
— iloÊç pobranà wyra˝onà w gramach, kilogramach lub sztukach,
— imi´ i nazwisko oraz podpis osoby pobierajàcej i wydajàcej,
c) saldo po dostarczeniu lub pobraniu,

2. Zasady niszczenia Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez przedsi´biorców, o których
mowa w ust. 1, okreÊlajà przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o przeciwdzia∏aniu narkomanii.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

d) ewentualne uwagi.
§ 5. 1. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 2, niszczà Êrodki odurzajàce, substancje psychotropowe lub
ich preparaty oraz prekursory grupy I-R w oparciu
o procedury zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub przekazujà je do zniszczenia przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

Minister Zdrowia: M. Balicki
———————

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.
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