
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r.

Poz. 783

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, 
produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe dane, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków che-
micznych i ich prekursorów, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Kon-
wencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapa-
sów, zwanej dalej „ustawą”, przekazywane przez podmioty i przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ustawy, pro-
wadzących taką działalność, zwanych dalej „podmiotami i przedsiębiorcami”;

2) wzory deklaracji, które powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków che-
micznych i ich prekursorów, objętych postanowieniami Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składo-
wania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703), zwanej dalej „Konwencją”;

3) tryb i terminy przekazywania informacji dla celów przygotowania deklaracji.

§ 2. Szczegółowe dane, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków 
chemicznych i ich prekursorów, zawarte są we wzorach deklaracji określonych w § 3.

§ 3. Określa się wzory deklaracji zawierające informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy:

1) deklaracja identyfikująca podmiot i przedsiębiorcę, zwana dalej „Deklaracją nr 1”, stanowiąca załącznik nr 1 do roz-
porządzenia;

2)  deklaracja grupy związków chemicznych, z którą podmiot i przedsiębiorca prowadzi działalność, zwana dalej „Dekla-
racją nr 2”, stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3)  deklaracja związku chemicznego z Wykazu 1, zwana dalej „Deklaracją nr 3”, stanowiąca załącznik nr 3 do rozporzą-
dzenia;

4)  deklaracja produkcji, wytwarzania związku chemicznego z Wykazu 1, zwana dalej „Deklaracją nr 3a”, stanowiąca 
załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)  deklaracja zużycia, przetwarzania, używania związku chemicznego z Wykazu 1, zwana dalej „Deklaracją nr 3b”, sta-
nowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)  deklaracja gromadzenia, przechowywania związku chemicznego z Wykazu 1, zwana dalej „Deklaracją nr 3c”, stano-
wiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia;

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).
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7)  deklaracja nabywania, zbywania, przekazywania, obrotu z zagranicą związkiem chemicznym z Wykazu 1, zwana 
dalej „Deklaracją nr 3d”, stanowiąca załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)  deklaracja związku chemicznego z Wykazu 2, zwana dalej „Deklaracją nr 4”, stanowiąca załącznik nr 8 do rozporzą-
dzenia;

9)  deklaracja produkcji, zużycia, przetwarzania lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związkiem chemicznym z Wyka-
zu 2, zwana dalej „Deklaracją nr 4a”, stanowiąca załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10)  deklaracja produkcji lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związku chemicznego z Wykazu 3, zwana dalej „Deklara-
cją nr 5”, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) deklaracja produkcji określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 
i Wykazie 3, zwana dalej „Deklaracją nr 6”, stanowiąca załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) deklaracja obiektu do produkcji lub wytwarzania związków chemicznych z Wykazu 1, zwana dalej „Deklaracją nr 7”, 
stanowiąca załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) deklaracja obiektu do produkcji, zużywania lub przetwarzania związków chemicznych z Wykazu 2 lub Wykazu 3, 
zwana dalej „Deklaracją nr 8”, stanowiąca załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) deklaracja zmiany posiadanych chemicznych środków policyjnych, zwana dalej „Deklaracją nr 9”, stanowiąca załącz-
nik nr 14 do rozporządzenia.

§ 4. Podmioty i przedsiębiorcy, przekazując informacje zawarte we wzorach deklaracji, o których mowa w § 3 pkt 3–14, 
każdorazowo przekazują informacje zawarte w Deklaracji nr 1 i Deklaracji nr 2.

§ 5. 1. Podmioty i przedsiębiorcy prowadzący działalność z wykorzystaniem związków chemicznych wymienionych 
w Wykazie 1 każdorazowo przekazują informacje zawarte w Deklaracji nr 3.

2. Podmioty i przedsiębiorcy prowadzący działalność z wykorzystaniem związków chemicznych wymienionych 
w Wykazie 1 przekazują, odpowiednio do prowadzonej przez siebie działalności, informacje o:

1) produkcji, wytwarzaniu związków chemicznych – zawarte w Deklaracji nr 3a;

2) zużyciu, przetwarzaniu, używaniu związków chemicznych – zawarte w Deklaracji nr 3b;

3) gromadzeniu, przechowywaniu związków chemicznych – zawarte w Deklaracji nr 3c;

4) nabywaniu, zbywaniu, przekazywaniu, obrocie z zagranicą związków chemicznych – zawarte w Deklaracji nr 3d.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmioty i przedsiębiorcy przekazują również informacje zawarte 
w Deklaracji nr 7.

§ 6. 1. Podmioty i przedsiębiorcy produkujący, zużywający, przetwarzający, dokonujący obrotu, w tym obrotu z zagra-
nicą, związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 2, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w czę-
ści VII.A pkt 3 Konwencji, każdorazowo przekazują informacje zawarte w Deklaracji nr 4 i Deklaracji nr 4a.

2. Podmioty i przedsiębiorcy produkujący, zużywający lub przetwarzający związki chemiczne wymienione w Wyka-
zie 2, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VII.A pkt 3 Konwencji, przekazują również informa-
cje zawarte w Deklaracji nr 8.

§ 7. 1. Podmioty i przedsiębiorcy produkujący lub dokonujący obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związkami chemicz-
nymi wymienionymi w Wykazie 3, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VIII.A pkt 3 Konwen-
cji, każdorazowo przekazują informacje zawarte w Deklaracji nr 5.

2. Podmioty i przedsiębiorcy produkujący związki chemiczne wymienione w Wykazie 3, w ilościach przekraczających 
1/10 progów określonych w części VIII.A pkt 3 Konwencji, przekazują również informacje zawarte w Deklaracji nr 8.

§ 8. Podmioty i przedsiębiorcy produkujący określone organiczne związki chemiczne niewymienione w Wykazie 1, 
Wykazie 2 i Wykazie 3, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części IX.A pkt 1 Konwencji, przekazu-
ją informacje zawarte w Deklaracji nr 6.

§ 9. Podmioty i przedsiębiorcy przekazują informacje zawarte w Deklaracji nr 9 tylko w przypadku zmiany rodzajów 
posiadanych chemicznych środków policyjnych.
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§ 10. 1. Informacje zawarte we wzorach deklaracji, o których mowa w § 3, podmioty i przedsiębiorcy przekazują mini-
strowi właściwemu do spraw gospodarki w terminach określonych w art. 14 ust. 2 ustawy.

2. W razie dodatkowo planowanego obrotu z zagranicą związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 1, informa-
cje zawarte w: Deklaracji nr 1, Deklaracji nr 2, Deklaracji nr 3 oraz Deklaracji nr 3d podmioty i przedsiębiorcy przekazują 
nie później niż w terminie 60 dni przed dniem dokonania tego obrotu.

3. W razie planowanego uruchomienia obiektu przeznaczonego do produkcji związków chemicznych wymienionych 
w Wykazie 1 lub planowanych jakichkolwiek zmian w zakresie tej produkcji, w tym technologii i wyposażenia, informacje 
zawarte w: Deklaracji nr 1, Deklaracji nr 2, Deklaracji nr 3, Deklaracji nr 3a oraz Deklaracji nr 7 podmioty i przedsiębiorcy 
przekazują nie później niż w terminie 210 dni przed dniem planowanego uruchomienia obiektu lub wprowadzenia zmiany 
w zakresie tej produkcji.

4. W razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji, zużycia lub przetwarzania związków che-
micznych wymienionych w Wykazie 2, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VII.A pkt 3 Kon-
wencji, informacje zawarte w: Deklaracji nr 1, Deklaracji nr 2, Deklaracji nr 4, Deklaracji nr 4a oraz Deklaracji nr 8 pod-
mioty i przedsiębiorcy przekazują nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia takiej działalności.

5. W razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji związków chemicznych wymienionych 
w Wykazie 3, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VIII.A pkt 3 Konwencji, informacje zawarte 
w: Deklaracji nr 1, Deklaracji nr 2, Deklaracji nr 5 oraz Deklaracji nr 8 podmioty i przedsiębiorcy przekazują nie później niż 
w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia tej produkcji.

6. Informacje zawarte w Deklaracji nr 9 podmioty i przedsiębiorcy przekazują nie później niż w terminie, w którym 
będzie dokonana zmiana rodzajów posiadanych chemicznych środków policyjnych.

§ 11. W przypadku znalezienia starej lub porzuconej broni chemicznej organ administracji publicznej, który jako pierw-
szy powziął informację o jej znalezieniu, obowiązany jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informa-
cję o tym znalezisku nie później niż w terminie 150 dni od dnia tego zdarzenia. Informacja ta jest przekazywana na Dekla-
racji nr 10, której wzór określono w załączniku nr 15 do rozporządzenia. 

§ 12. Informacje zawarte we wzorach deklaracji, o których mowa w § 3, oraz w Deklaracji nr 10 przekazywane są 
w formie pisemnej.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych danych, jakie 
powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. Nr 56, 
poz. 507).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz



Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 783

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia…………… 2014 r. 
(poz. …… ) 

   Załącznik nr 1 

WZÓR 

Deklaracja nr 1.  Deklaracja identyfikująca podmiot i przedsiębiorcę 
 

Deklaracja:    

– działalności:  wykonanej        planowanej       w roku       

– składana w terminie określonym w § 10 ust. 2–6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków 

chemicznych i ich prekursorów  

 

 

Nazwa / Imię  
i nazwisko: 

 

 
Osoba kierująca  
(np. prezes, dyrektor): 

 
Dokładny adres 
siedziby podmiotu 
lub przedsiębiorcy: 

 

 

Telefon:                                   Faks:            

   

Szerokość geograficzna:    Długość geograficzna: 

 

 

Działalność  

podstawowa: 

 
 Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 

 
 

……………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej1)) 

 
                                                           
1) Wraz ze wskazaniem funkcji osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy, wynikającej 

ze sposobu reprezentacji, np. dyrektor, rektor, członek zarządu, wspólnik, prokurent, pełnomocnik, kurator sądowy, 
syndyk. Powyższe wyjaśnienie odnosi się również do pozostałych deklaracji.  

 

 

 

 

  

  

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 21 maja 2014 r. (poz. 783)

Załącznik nr 1

WZÓR
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Załącznik nr 2 

WZÓR 
Deklaracja nr 2. Deklaracja grupy związków chemicznych, z którą 

podmiot i przedsiębiorca prowadzi działalność 
Deklaracja:    

– działalności:  wykonanej        planowanej            w roku 

– składana w terminie określonym w § 10 ust. 2–6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków 

chemicznych i ich prekursorów   

                   tak    nie 

1. Czy działalność dotyczy związków chemicznych z Wykazu 11)?   

1.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „tak”, należy wypełnić Deklarację nr 3 oraz podać przezna-
czenie związków: 

• cele ochronne  

• cele badawcze   

• cele medyczne  

• cele farmaceutyczne  

• produkt pośredni lub uboczny  

2. Czy działalność dotyczy związków chemicznych z Wykazu 21)?   

2.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 brzmi „tak”, należy wypełnić Deklaracje nr 4, 4a i nr 82). 

3. Czy działalność dotyczy związków chemicznych z Wykazu 31)?   

3.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 3 brzmi „tak”, należy wypełnić Deklaracje nr 5 i nr 83).  

4. Czy działalność dotyczy produkcji określonych organicznych związków chemicznych  
niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3, w tym zawierających w swoim  
składzie fosfor, siarkę lub fluor?    

4.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 4 brzmi „tak”, należy wypełnić Deklarację nr 6.  

5.  Czy działalność dotyczy chemicznych środków policyjnych?        

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
   
  ……………………………………… 
                             (data i podpis osoby reprezentującej) 

 
                                                           
 
1) Należy zaznaczyć odpowiedź „tak” także wtedy, gdy związek chemiczny z Wykazu występuje w roztworze lub  

mieszaninie oraz gdy związek chemiczny z Wykazu powstaje jako produkt pośredni lub uboczny i jest stabilny  
chemicznie, tzn. istnieje przez czas pozwalający na jego wyizolowanie. 

2) Deklarację nr 8 wypełnia się w przypadku określonym w § 6 ust. 2 rozporządzenia. 
3) Deklarację nr 8 wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 2 rozporządzenia.  

 

Załącznik nr 2

WZÓR
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

Deklaracja nr 3. Deklaracja związku chemicznego z Wykazu 1  
Należy wypełnić osobny formularz dla każdego związku chemicznego i kolejno je numerować. 

Numer formularza: 
 

Deklaracja:    

– działalności:  wykonanej        planowanej       w roku       

– składana w terminie określonym w § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków 

chemicznych i ich prekursorów    

 

Nazwa związku chemicznego: 

 

 

Numer CAS: 

Wzór sumaryczny: 

 

Wzór strukturalny  
(można nie podawać,  
jeśli podano nr CAS):  
 
 

Produkcja, wytwarzanie, jeśli zaznaczono, wypełnić Deklaracje nr 3a i nr 7                            

Zużycie, przetwarzanie, używanie, jeśli zaznaczono, wypełnić Deklarację nr 3b                     

Gromadzenie, przechowywanie, jeśli zaznaczono, wypełnić Deklarację nr 3c                         

Nabywanie, zbywanie, przekazywanie, obrót z zagranicą, jeśli zaznaczono,  
wypełnić Deklarację nr 3d                                                                                                             

Produkt pośredni lub uboczny, jeśli zaznaczono, dołączyć opis1)                                              

  Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 

  
 …………………………………………… 

(data i podpis osoby reprezentującej) 
 
                                                           
1) Opis powinien zawierać numer formularza Deklaracji nr 3, omówienie procesu, w którym powstaje związek  

chemiczny, powstającą ilość i formę występowania (np. 20% roztwór w etanolu itp.) oraz, w przypadku produktu 
ubocznego, dalsze losy związku chemicznego (np. odpad spalany na miejscu itp.). 

 

 

      
 

 

 

 

Załącznik nr 3

WZÓR
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Załącznik nr 4 

WZÓR 

Deklaracja nr 3a. Deklaracja produkcji, wytwarzania związku  
chemicznego z Wykazu 1  

 

Numer formularza Deklaracji nr 3: 
 

 

Cel i stosowana(e) metoda(y) produkcji/wytwarzania1): 

 

 

Produkowana/wytwarzana1) ilość: 

Nazwa i ilość prekursorów z Wykazów: 1, 2, 3 stosowanych do produkcji/wytwarzania1): 

  
 
 
 
 

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

WZÓR
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Załącznik nr 5 

WZÓR 

Deklaracja nr 3b. Deklaracja zużycia, przetwarzania, używania 
związku chemicznego z Wykazu 1  

 

Numer formularza Deklaracji nr 3: 
 

 

Zużywana/przetwarzana/używana1) 
ilość związku chemicznego: 

 

 

Cel i sposób zużycia/przetworzenia/użycia1): 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 
 

……………………………… 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 
 
 
 
                                                           
1) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

Załącznik nr 5

WZÓR
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Załącznik nr 6 

WZÓR 

Deklaracja nr 3c. Deklaracja gromadzenia, przechowywania związku 
chemicznego z Wykazu 1  

 

Numer formularza Deklaracji nr 3: 
 

 

 

Maksymalna ilość związku chemicznego  
gromadzona/przechowywana1) w ciągu roku: 

 

 

 

 

 

Ilość związku chemicznego gromadzona/przechowywana1)  
na koniec roku: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 

 
………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 

 

 
 
                                                           
1) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

Załącznik nr 6

WZÓR
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Załącznik nr 7 

WZÓR 

Deklaracja nr 3d. Deklaracja nabywania, zbywania, przekazywania, 
obrotu z zagranicą związkiem chemicznym  
z Wykazu 1  

 

Numer formularza Deklaracji nr 3: 
 

 
Nabywanie, zbywanie, przekazywanie 
 

Ilość  
nabyta 

Ilość  
zbyta lub przekazana 

Od/Do Cel 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 

 
 
Obrót z zagranicą 
 

Ilość  
eksportowana 

Ilość  
importowana 

Kraj  
(w przypadku eksportu podać 

nazwę odbiorcy) 

Cel 

    

    

    
 
 
 

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 
 

……………………………… 
(data i podpis osoby reprezentującej) 
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Załącznik nr 8 

WZÓR 

Deklaracja nr 4. Deklaracja związku chemicznego z Wykazu 2 
 

Należy wypełnić osobny formularz dla każdego związku chemicznego i kolejno je numerować. 

Numer formularza: 

 

Deklaracja:    

– działalności:  wykonanej        planowanej       w roku       

– składana w terminie określonym w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków 

chemicznych i ich prekursorów    

 

 

 

 

Nazwa związku chemicznego: 

 

 

Numer CAS: 

 

 

Wzór sumaryczny: 

 

 

Wzór strukturalny  
(można nie podawać,  
jeśli podano nr CAS): 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 

 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 
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Załącznik nr 9 

WZÓR 

Deklaracja nr 4a. Deklaracja produkcji, zużycia, przetwarzania  
lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą,         
związkiem chemicznym z Wykazu 2  

 

Numer formularza Deklaracji nr 4: 

     

 

Ilość wyprodukowana1) 2) 
Ilość zużyta1) 2) 
Ilość przetworzona1) 2) 

 
Przetwarzanie lub zużycie na miejscu3)  
Jeżeli zaznaczono, podać sposób i cel zużycia lub przetworzenia.  

Obrót: nabywanie, zbywanie4), przekazywanie4)   
Ilość  

nabyta 
Ilość  

zbyta lub przekazana 
Od/Do Cel 

    

    

    

Obrót z zagranicą 

 
 
 

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 

                                                           
1) Dla działalności planowanej podać przewidywane okresy tej działalności. 
2) W przypadku roztworu bądź mieszaniny podać ilość, stężenie związku chemicznego i rodzaj roztworu/mieszaniny 

(np. roztwór wodny) oraz podać, czy ilość odnosi się do czystego związku chemicznego czy do roztworu/mieszaniny. 
3) Zaznaczyć również w przypadku produktu pośredniego lub utylizacji produktu ubocznego jako odpadu. 
4) Wypełnić również w przypadku przekazania produktu ubocznego do utylizacji jako odpadu. 
5) Ilości powinny dotyczyć czystego związku chemicznego. 

 

 
 

 

 

Kraj      

Ilość eksportowana [kg]5)      

Ilość importowana [kg]5)      
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Załącznik nr 10 

WZÓR 

Deklaracja nr 5. Deklaracja produkcji lub obrotu, w tym obrotu         
z zagranicą, związku chemicznego z Wykazu 3 

Należy wypełnić osobny formularz dla każdego związku chemicznego i kolejno je numerować. 

Numer formularza: 
Deklaracja:    

– działalności:  wykonanej        planowanej       w roku       

– składana w terminie określonym w § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków 
chemicznych i ich prekursorów    
 
Nazwa związku chemicznego: 

 
Numer CAS: 

Wzór sumaryczny: 

 

Wzór strukturalny (można nie 
podawać, jeśli podano nr CAS) 
 

Ilość wyprodukowana:1) 2) 

Przeznaczenie związku  
chemicznego:3) 
 
Obrót: 
– ilość nabyta: 
 
– ilość zbyta lub przekazana: 
 
Obrót z zagranicą: 
 
 

 

Ilość zużyta:  
(dotyczy produkcji i importu) 

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 
                                                           
1) W przypadku roztworu bądź mieszaniny podać ilość, stężenie związku chemicznego i rodzaj roztworu/mieszaniny 

(np. roztwór wodny) oraz podać, czy ilość odnosi się do czystego związku chemicznego czy do roztworu/mieszaniny. 
2) Wypełnić także dla produktów pośrednich lub ubocznych. 
3) Dla produktu pośredniego podać opis procesu, w którym powstaje związek chemiczny. W przypadku produktu 

ubocznego podać dalsze losy związku chemicznego (np. odpad spalany na miejscu itp.). 
4) Ilości powinny dotyczyć czystego związku chemicznego. 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

Kraj                         

Ilość eksportowana [tony]4)                         

Ilość importowana [tony]4)                         
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Załącznik nr 11 

WZÓR 

Deklaracja nr 6. Deklaracja produkcji określonych organicznych 
związków chemicznych niewymienionych  
w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 

 

Deklaracja działalności:    wykonanej       planowanej       w roku       

 

Produkcja sumaryczna1) 
Liczba obiektów 
produkcyjnych  Ilość  

w tonach/rok 

Określone organiczne związki chemiczne niewymienione  
w Wykazie: 1, 2 i 3 (ogółem) 

            

Określone organiczne związki chemiczne niewymienione  
w Wykazie: 1, 2 i 3, zawierające w swoim składzie fosfor, 
siarkę lub fluor 

            

 

Produkcja określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych  
w Wykazie: 1, 2 i 3, zawierających w swoim składzie fosfor, siarkę lub fluor w poszczególnych 
obiektach2) 

Lp. Produkcja w tonach/rok  Lp. Produkcja w tonach/rok 
1        8        
2        9        
3        10        
4        11        
5        12        
6        13        
7        14        

 

 

 
Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 

 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 
  

                                                           
1) Do deklaracji należy dołączyć listę związków chemicznych, zawierającą nazwy, numery CAS, wzory sumaryczne 

oraz  produkowane  ilości. 
2) Poniższą tabelę należy wypełnić, jeżeli liczba obiektów, produkujących określone organiczne związki chemiczne 

niewymienione w Wykazie: 1, 2 i 3, zawierające w swoim składzie fosfor, siarkę lub fluor, jest większa niż 1 (tylko 
dla deklarowanej liczby obiektów, np. dla 3 obiektów wypełnić pozycje 1, 2 i 3). 
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Załącznik nr 12 

WZÓR 

Deklaracja nr 7. Deklaracja obiektu do produkcji lub wytwarzania 
związków chemicznych z Wykazu 1 

  

Rodzaj obiektu: 

Pojedynczy obiekt o małej zdolności produkcyjnej     

Inny obiekt    

 

Nazwa obiektu: 

 

 

Nazwa jednostki nadrzędnej 
(właściciela): 

 

 

Dokładny adres: 
 

Kod obiektu w zakładzie  
i numer budynku: 

Szerokość geograficzna: Długość geograficzna: 

 
Wymagane załączniki:1)                                               Nazwa lub numer załącznika:  
 

Szczegółowy opis techniczny:2) 

Dokładny schemat: 

Spis wyposażenia: 

Pojemność [dm3] największego reaktora (zbiornika):3) 

Sumaryczna pojemność [dm3] reaktorów o poj. powyżej 5 dm3:3) 

 
Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 

 
………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 

                                                           
1) Załącza się w przypadku określonym w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. 

w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, w po-
zostałych przypadkach zamieszcza się zapis „bez zmian” / „nie dotyczy”. 

2) Podać numer formularza Deklaracji nr 3. 
3) Dotyczy tylko pojedynczego obiektu o małej zdolności produkcyjnej. 
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Załącznik nr 13 

WZÓR 

Deklaracja nr 8. Deklaracja obiektu do produkcji, zużywania lub   
przetwarzania związków chemicznych z Wykazu 2 
lub Wykazu 3 

 

Należy wypełnić osobny formularz dla każdego obiektu i kolejno je numerować. 

Numer formularza:                             Numer Wykazu: 
   

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

 

Oznaczenie obiektu  
w zakładzie i numer budynku: 

Osoba kierująca obiektem: 

 

 

Działalność podstawowa: 

 

 

 

 

Produkcja, zużycie, przetwa-
rzanie związku chemicznego 
z Wykazu 2 lub Wykazu 3: 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 
 
 
 
 
 

         

      

      

      

      

Numer deklaracji 
 (4 lub 5) i formularza 

Zdolność 
produkcyjna 
w tonach/rok  

Działalność dodatkowa 
(np. przechowywanie, 

gromadzenie) 
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Załącznik nr 14 
WZÓR 

Deklaracja nr 9. Deklaracja zmiany posiadanych chemicznych  
środków policyjnych1)  

 

W przypadku większej liczby zmian wypełnić odpowiednią liczbę formularzy 
 
Numer formularza:  
 

  

 
Chemiczny środek policyjny usuwany ze stanu: 
 

Nazwa związku 
chemicznego 

      

Numer CAS       

 

Wzór strukturalny 
(można nie podawać, 
jeśli podano nr CAS) 

 

 

 

Planowana data  

 
Chemiczny środek policyjny wprowadzany na stan: 
 

Nazwa związku 
chemicznego 

      

Numer CAS       

 

Wzór strukturalny 
(można nie podawać, 
jeśli podano nr CAS) 

 

Planowana data  

     
 Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 

 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 
 
                                                           
1)  Deklaracja składana w terminie określonym w § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. 

w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów. 
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Załącznik nr 15 
WZÓR 

Deklaracja nr 10. Informacja o znalezionej starej lub porzuconej  
broni chemicznej1) 

     

 
Data znalezienia:                   
 
 
Lokalizacja: 
Podać dokładną lokalizację (jeśli to możliwe, dokładne współrzędne geograficzne) 

 
Rodzaj znalezionej starej 
lub porzuconej broni  
chemicznej: 
 
 
 
Ilość: 
(przybliżona w kg,  
w przypadku amunicji  
również liczba sztuk) 
 
 
Opis aktualnego stanu: 
 
 
 
Inne dostępne informacje: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam rzetelność przedstawionych danych 
 
 

………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej) 

 

                                                           
1) Deklaracja składana w terminie określonym w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. 

w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów. 
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